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Expressivo número de associados 

da ABRATI se reuniu no auditório da 

Associação, em Brasília, no último dia 

7, para um amplo debate sobre a nova 

fase do ProPass, em face da aprova-

ção do Plano Geral de Outorgas pelo 

Ministro dos Transportes. A reunião foi 

convocada pela Diretoria em razão dos 

fatos relevantes que envolvem o tema. 

Os associados puderam tomar conhe-

cimento do estágio em que se encontra 

o estudo e sobre as diversas variáveis 

que podem afetar o interesse de todos.

A ABRATI debate o ProPass 
em assembleia extraordinária

Antes do encontro com os asso-

ciados, o presidente Renan Chieppe 

e parte da Diretoria mantiveram um 

encontro com o Diretor Geral da ANTT, 

Bernardo Figueiredo e com outros 

diretores e assessores da Agência, 

que deram aos empresários uma visão 

sucinta do andamento dos trabalhos. 

Como bem expressou Renan Chiep  -

pe, os debates vão contribuir para a 

definição das linhas a serem adotadas 

pela entidade, visando a melhor aten-

der aos interesses das associadas.

A Agência Nacional de Trans-

portes Terrestres — ANTT — divul-

gou aviso de audiência pública na 

modalidade “ao vivo”, a ser reali-

zada no dia 12 de maio de 2011, 

das 9 às 13 horas (horário de 

Brasília), no Auditório do Edifício 

Phenícia, sede da ANTT, localizado 

no Setor Bancário Norte, quadra 2, 

bloco C, térreo, Brasília, DF. 

O objetivo da audiência será 

receber contribuições à proposta 

de Resolução que estabelece pro-

cedimentos a serem observados 

pelas empresas transportadoras, 

para assegurar condições de 

acessibilidade às pessoas com 

deficiência ou com mobilidade 

reduzida na utilização dos ser-

viços de transporte rodoviário 

interestadual e internacional de 

passageiros.

As informações específicas 

sobre a matéria objeto da audi-

ência estarão disponíveis a partir 

das 9 horas (horário de Brasília) 

do dia 11 de abril de 2011, no 

sítio eletrônico da ANTT (http://

www.antt.gov.br) — Audiência Pú-

blica nº 114/2011. Os interessa-

dos poderão, também, ter acesso 

a essas informações na Sede da 

Agência Nacional de Transportes 

Terrestres / Superintendência de 

Serviços de Transporte de Pas-

sageiros — SUPAS —, no SBN, 

quadra 2, bloco “C”, 2º andar, Asa 

Norte, Brasília, DF, CEP 70.040-

020, em horário comercial. Nesse 

caso, as consultas deverão ser 

agendadas pelo telefone (61) 

3410-1415.

Audiência Pública 
da ANTT sobre
acessibilidade

Antes da assembleia, o Presidente Renan Chieppe relatou os contatos feitos na ANTT.

Espressivo número de associados compareceu à reunião convocada pela Diretoria.
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Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros

Segundo o DNIT — Departamen-

to Nacional de Infraestrutura de 

Transporte —, o sistema nacional de 

pesagem nas rodovias federais conta 

atualmente com 70 unidades de fisca-

lização. Com o aumento da cobertura, 

em 2010 o órgão registrou redução no 

percentual de veículos com excesso 

de peso. Dos 9,6 milhões de cami-

A ABRATI e a NTU obtiveram impor-

tante vitória para o sistema de trans-

porte de passageiros ao conseguir in-

troduzir alterações no texto da Medida 

Provisória 510/2010, que alterava a 

responsabilidade das empresas con-

sorciadas diante do consórcio. 

Pelo texto da MP, as empresas 

consorciadas teriam responsabilidade 

tributária, pois passariam a responder 

cada uma pelas obrigações tributárias 

relacionadas a todo o empreendi-

mento. Diante do texto apresentado 

originalmente pelo Poder Executivo, a 

ABRATI e a  NTU estabeleceram uma 

estratégia de atuação institucional 

conjunta, realizando contatos com 

parlamentares de diversos partidos, 

visando demonstrar como os consór-

cios operacionais se estruturam para 

prestar o serviço de transporte público 

e como a responsabilidade de cada 

DNIT já conta com 70 postos de 
pesagem nas rodovias federais

nhões e ônibus fiscalizados, cerca 

de 7% trafegavam com peso acima 

do limite legal. O governo federal não 

vai mais comprar e instalar novas 

balanças. Na segunda etapa do Plano 

Nacional Estratégico de Pesagem, será 

licitado novo sistema, que consiste em 

terceirizar a instalação, manutenção e 

operação de balanças nas rodovias. 

Definidas as responsabilidades das 
empresas reunidas em consórcios

empresa é definida nos contratos de 

consórcio.

De posse dessas informações, 

a Câmara alterou a redação original 

da Medida Provisória,  garantindo a 

manutenção dos consórcios como 

atualmente são estruturados. Ou seja: 

foram mantidos inalterados os artigos 

278 e 279 da lei nº 6404/76, que 

tratam dos consórcios.

Após aprovação na Câmara dos 

Deputados, a MP seguiu para o Sena-

do Federal, onde foi mantida a nova 

redação apresentada para a MP. 

Com a alteração, ficou claro que 

cada empresa responde tributariamen-

te por sua parte no empreendimento, 

ficando solidária apenas no que toca 

às obrigações tributárias originadas da 

contratação de pessoas físicas e jurí-

dicas pelo consórcio ou pela empresa 

líder no interesse do consórcio.

A Viação Sampaio, da cidade do 

Rio de Janeiro, faz parte do enredo do 

filme “Vip’s”, que em abril entrou em 

cartaz nos principais cinemas do País. 

A Sampaio também figura como patro-

cinadora da produção, que tem como 

astro principal o ator Wagner Moura, no 

papel de Marcelo Nascimento da Ro-

cha, personagem real que conseguiu 

se fazer passar por várias personalida-

des VIPs brasileiras. O filme venceu o 

Festival de Cinema Rio 2010. 

“Por falta de oportunidade e conhe-

cimento no setor, muitas empresas 

acabam não apoiando iniciativas dessa 

natureza. Deveríamos ficar mais aten-

tos e incentivar esse tipo de participa-

ção, que considero um investimento”, 

afirma Letícia Sampaio Pineschi, da 

Viação Sampaio.

No filme "VIP's", a
Sampaio patrocina e 
faz parte da história 

Letícia Sampaio PIneschi, da Viação 

Sampaio e da Diretoria da ABRATI.
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Dois novos ônibus da Geração 7 da 

Marcopolo foram lançados no dia 24 

de fevereiro, na unidade Ana Rech, em 

Caxias do Sul. Trata-se do Double De-

cker 1800 e do Low Driver 1600, que 

trazem várias novidades e combinam 

design arrojado com funcionalidade, 

ergometria, menor peso e otimização 

do consumo de diesel. Ambas as 

versões têm a mesma altura, 4,10m, 

o que resulta em maior conforto, 

principalmente para o LD 1600. Elas 

completam a linha G7, lançada no 

segundo semestre de 2009, e que 

rapidamente se tornou um sucesso de 

vendas sem precedentes na história 

da Marcopolo.

Nos novos modelos, a principal 

mudança externa foi no desenho, 

mais arrojado, onde se destacam os 

para-brisas panorâmicos, maiores e 

curvos, que ampliam a visibilidade do 

motorista e dos passageiros. Um novo 

conjunto óptico, com LEDs nas luzes 

de direção e de posição, aumentam a 

eficiência luminosa e a durabilidade. 

Paradiso Double Decker 1800 e Paradiso 
Low Driver 1600, os novos ônibus Geração 7

Também foram desenhados novos 

espelhos retrovisores. Outra inovação 

é o teto solar panorâmico no salão de 

passageiros, que permite maior conta-

to com o ambiente externo.

Na parte interna, as carroçarias 

ganharam novas portas, mais largas, e 

escadas com nova solução de desenho 

para os degraus, tornando as opera-

ções de entrada e saída mais confortá-

veis. A segurança também é garantida 

pelos corrimãos posicionados de forma 

bem acessível e pela iluminação em 

LEDs, acionada por meio sensores 

de presença que acendem e apagam 

automaticamente. 

A iluminação do salão de passagei-

ros é toda em LEDs, com luzes indire-

tas. Os LEDs estão presentes também 

nas luzes de leitura dos porta-focos, 

com acionamento por toque, que 

contam ainda com saídas individuais 

para ar-condicionado, plug para fone 

de ouvidos e controle de volume do 

som. Os amplificadores de áudio são 

individuais e integrados ao porta-focos. 

Os dois novos modelos dispõem 

de novo monitor frontal em LED de 

23 polegadas, além de monitores em 

LED de 15 polegadas posicionados 

no teto ao longo de todo o salão. No 

Paradiso DD 1800, o piso inferior 

dispõe de iluminação também em 

LED. Os materiais utilizados no tento 

dão a sensação de amplidão e maior 

espaço.

Em todo o veículo, o sistema de 

ar-condicionado proporciona maior efi-

ciência na climatização do ambiente, 

por contar com novos dutos, que são 

integrados ao teto. O chicote elétrico é 

separado, para melhor funcionamento. 

O veículo está equipado com avançado 

sistema de renovação de ar natural, e 

com novo toalete, onde o interior foi 

redesenhado, com cores e iluminação 

diferenciadas e nova entrada de ar-

-condicionado.

O DD 1800 será vendido ao preço 

aproximado de R$ 900.000,00. O LD 

1600 já está sendo comercializado 

ao preço de cerca de R$ 850.000,00.

O novo Paradiso DD 1800 estará disponível nas versões 6x2 e 8x2 a partir de junho.
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A Mercedes-Benz do Brasil apre-

sentou no dia 6 de abril, em sua fá-

brica de São Bernardo do Campo-SP, 

a tecnologia BlueTec 5, com a qual os 

seus ônibus e caminhões passarão 

a atender às exigências de emissão 

da norma Proconve P-7, que entra em 

vigor no dia 1º de janeiro de 2012. A 

norma corresponde ao padrão Euro 5, 

já vigente na Europa, onde os veículos 

da marca Mercedes-Benz utilizam a 

tecnologia BlueTec 5 desde 2005.

A norma Proconve P-7 exige que as 

emissões de material particulado (MP) 

sejam reduzidas em 80% e as emis-

sões de Óxidos de Nitrogênio (No
x
) 

em 60%, tendo por base a legislação 

atual. A partir de 1º de janeiro, todos 

os ônibus e caminhões produzidos 

no País terão que deixar as linhas de 

montagem em condições de cumprir 

essas exigências.

No caso dos ônibus e caminhões 

Mercedes-Benz fabricados no Brasil, 

a nova tecnologia passou por um 

processo de adaptação às condições 

locais, considerando a qualidade 

do combustível e as condições de 

utilização típicas da América do Sul. 

O trabalho foi iniciado em 2008 e 

teve a participação de mais de 400 

engenheiros e técnicos do Centro 

de Desenvolvimento Tecnológico da 

Mercedes-Benz. 

Foram realizadas cerca de 50.000 

horas de testes de funcionalidade e 

durabilidade com os motores, em ban-

cos de provas e em veículos. Os testes 

de operação em ônibus e caminhões 

dos mais variados tipos compreende-

ram 8 milhões de quilômetros rodados 

nas condições mais extremas, em 

zonas urbanas, rodoviárias e fora-de-

-estrada. Os testes foram feitos ao 

Com o sistema BlueTec 5, a Mercedes-Benz já 
está pronta para atender ao Proconve P-7

nível do mar, e também a 2.400 e a 

4.800 metros de altitude. 

O BlueTec 5 é uma tecnologia de 

redução catalítica seletiva que converte 

Óxidos de Nitrogênio em nitrogênio 

puro e em vapor d’água. O tratamento 

é feito fora do motor; portanto, é um 

pós-tratamento a que são submetidos 

os gases de escape. Para tanto, é feita 

a adição de um agente redutor batizado 

de Arla 32, injetado por uma bomba no 

escapamento do veículo. O Arla 32 fica 

armazenado em um pequeno tanque 

instalado no chassi. 

No que se refere às emissões 

de material particulado, a redução é 

obtida dentro do motor, por meio de 

otimização da combustão. A queima 

mais eficiente do combustível resul-

ta em menor emissão de material 

particulado (MP) e de fumaça. Com a 

melhor queima, o motor emite menos 

gás carbônico.  

Uma vantagem proporcionada pela 

tecnologia BlueTec5 é sua flexibilidade 

em relação ao tipo de combustível 

utilizado, que pode ser o diesel de pe-

tróleo, o diesel de cana ou o biodiesel. 

De acordo com Gilberto Leal, 

gerente de desenvolvimento de mo-

tores da Mercedes-Benz do Brasil, os 

ônibus e caminhões produzidos pela 

montadora a partir de 1º de janeiro, 

já incorporando a tecnologia BlueTec 

5, deverão rodar com diesel S50 ou 

S10. A Agência Nacional de Petróleo 

e a Petrobras assumiram o compro-

misso de disponibilizar o produto nas 

bombas em todo o território nacional.

Em relação aos veículos atuais, os 

ônibus e caminhões dotados da nova 

tecnologia custarão um pouco mais. 

Segundo Curt Axthelm, da área de 

market ing da montadora, a variação 

no preço será de 8% a 15%, depen-

dendo do veículo, com impacto menor 

nos mais pesados. Ele acrescenta 

que, com a tecnologia BlueTec 5, os 

intervalos de manutenção dos ônibus 

e caminhões serão maiores e os veí-

culos ficarão mais tempo disponíveis 

para a operação de transporte.

No evento de apresentação da nova tecnologia, a Mercedes-Benz mostrou dois veículos de 

pré-série já em condições de atender à legislação Proconve P-7: um chassi OF 1722 para 

ônibus urbano e um caminhão pesado Axor 2831. 
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A Volvo apresentou no fim de março 

um primeiro lote de 53 ônibus de sua 

fabricação encarroçados pela Neobus 

e destinados a operar no transporte 

coletivo urbano de Curitiba e da região 

metropolitana da capital paranaense. 

Os veículos formam o primeiro lote de 

um total de 383 chassis dos modelos 

B340M biarticulado, B340M articulado 

e B290R produzidos pela Volvo em 

Curitiba. Foram adquiridos pelos con-

sórcios Pontual, Transbus e Pioneiro, 

formado por 11 empresas locais de 

transporte coletivo urbano.

Volvo entrega o primeiro lote dos “Ligeirões” 
para operação na Linha Verde de Curitiba

“Esta é uma das maiores vendas 

já realizadas pela Volvo para a capital 

paranaense, dona de um dos maiores, 

mais eficientes e mais avançados 

sistemas de transporte coletivo orga-

nizado da América Latina”, declarou 

Luis Carlos Pimenta, presidente da 

Volvo Bus Latin America.

Segundo Euclides Castro, geren-

te de ônibus urbanos da Volvo Bus 

Latin America, os chassis adquiridos 

pelos operadores da RIT destacam as 

tradicionais vantagens competitivas 

dos chassis da Volvo, como alta tec-

As carroçarias de design futurista dos novos articulados e biarticulados da Neobus foram montadas sobre chassis produzidos pela Volvo. 

nologia, baixo custo por passageiro 

transportado e menor consumo de 

combustível. Freio a disco, controle 

de tração, ABS e suspensão eletrônica 

são alguns dos itens integrados aos 

ônibus da marca. 

Os ônibus B340M biarticulados 

têm a cor azul e são chamados de 

“Ligeirões”, pois vão parar apenas 

nos terminais de ônibus, tornando as 

viagens muito mais rápidas. Sensores 

garantirão ao Ligeirão prioridade nos 

semáforos ao longo de toda a chama-

da Linha Verde, por onde rodarão.

Um novo serviço, denominado 

Check List para Ônibus, está sendo 

lançado pela Scania. O serviço verifica, 

em poucos minutos, mais de 60 itens 

vitais para a operação dos veículos. 

O objetivo é minimizar paradas por 

quebras durante as viagens. Tanto a 

verificação rápida como os reparos 

podem ser realizados nas garagens 

dos clientes ou em qualquer uma das 

mais de 100 Casas Scania. 

Scania lança o Check List, serviço de inspeção 
rápida que verifica mais de 60 itens do ônibus 

“O Check List pode ser periódico ou 

esporádico, aplicado antes da viagem 

ou mesmo nos ônibus que não fazem 

parte da escala regular. Ao evitar o 

socorro nas viagens, reduz-se o custo 

operacional e transmite-se confiança, 

tranquilidade e segurança aos passa-

geiros. Vale lembrar que o custo de 

reparos preventivos é sempre menor 

que o da troca de componentes que 

quebram”, explica Luiz Antonio Pigoz-

zo, gerente de Serviços do Segmento 

Ônibus da Scania no Brasil.

Os técnicos que fazem o Check List 

são treinados para identificar sinais 

de possíveis problemas logo em seu 

estágio inicial e apontar quais reparos 

precisam ser efetuados imediatamen-

te e quais podem ser agendados.

O serviço é personalizado para 

cada tipo de aplicação: rodoviária, 

urbana, turismo ou fretamento.
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O 500 RSD. 
Retorno garantido.

A Iveco está criando uma divisão de 

veículos militares, cuja primeira ação 

será gerenciar o projeto do veículo 

blindado anfíbio (VBTP-MR), a ser de-

senvolvido em conjunto com o Exército 

Brasileiro. A futura Iveco Veículos de 

Defesa, vai contar com investimentos 

de R$ 75 milhões para a construção de 

sua unidade produtiva, a ser localizada 

Levantamento sistematizado pela 

Agência CNT de notícias do transporte 

apontou que as vendas de veículos no 

primeiro trimestre de 2011 registraram 

novo recorde no País. Muito do resul-

tado se deveu ao comércio de cami-

nhões e ônibus, que se manteve em 

ritmo acelerado e alcançou as maiores 

altas entre todos os segmentos pes-

quisados. A evolução constatada foi 

de 26,92% para caminhões e 25,03% 

para os ônibus.

Considerando somente o mês de 

março, as vendas de caminhões atin-

giram 14.488 unidades. O número de 

ônibus comercializados foi de 2.925.

No segmento de ônibus, a Merce-

des-Benz teve a maior participação de 

mercado no mês, com 45,23%. Em se-

guida vieram a Volkswagen (33,09%), a 

Marcopolo (12,85%), a Iveco (3,38%), 

a Scania (2,39%) e a Agrale (2,26%).

Em caminhões, a Volkswagen teve 

30,93%; a Mercedes-Benz, 23,38%; 

a Ford, 17,15%; a Volvo, 11,42%; a 

Scania, 8,34% e a Iveco, 7,8%.

Iveco cria uma divisão de veículos 
militares e apresenta o “Guarani”

Vendas de caminhões 
e ônibus continuaram 
aquecidas este ano

no complexo industrial da Iveco em 

Sete Lagoas-MG.

No segundo semestre de 2012, a 

nova divisão começará a produzir as 

2.044 unidades do VBTP já encomen-

dadas pelo Exército. O primeiro protó-

tipo do veículo, batizado de “Guarani”, 

foi apresentado em Belo Horizonte no 

dia 4 de abril.

Começando em junho próximo e 

estendendo-se até o fim de 2012, a 

Agrale vai fornecer 2.500 chassis de 

micro-ônibus para a ASNT — Asamblea 

Socialista Nacional de Trabajadores 

e Trabajadoras del Transporte de 

Venezuela. Do total do pedido, 1.800 

unidades estão programadas para o 

próximo ano.

Dos 700 veículos programados 

para este ano, 550 serão equipados 

com carroçarias de fabricantes brasi-

leiros, como a Neobus e a Maxibus. 

Agrale vai fornecer 2.500 chassis 
de micro-ônibus para a Venezuela

As 150 carroçarias restantes serão 

exportadas para serem encarroçadas 

por fabricantes venezuelanos.

A Agrale fornecerá peças de repo-

sição para os veículos, e também trei-

namento de mão de obra local, além 

do suporte técnico para atendimento 

de pós-venda. A empresa brasileira 

vai promover a formação técnica de 

profissionais venezuelanos de centros 

de assistência técnica da ASNT para 

assegurar a correta manutenção dos 

ônibus.
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