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A Agência Nacional de Trans-

portes Terrestres instituiu a sua 

Agenda Regulatória, um documen-

to que indica suas prioridades de 

atuação para determinado perío-

do. A primeira Agenda abrangerá 

o biênio 2011/2012. A Agenda 

Regulatória deverá orientar os 

esforços da ANTT na busca da 

efetividade das normas, da pre-

visibilidade das ações e do di-

recionamento dos esforços para 

o cumprimento da sua missão 

e objetivos institucionais. Está 

prevista a constante revisão do 

documento, com ampla participa-

ção dos setores regulados e dos 

usuários. Pág. 2 

ANTT institui 
inédita Agenda 
Regulatória

Caio Induscar entrega 
mais articulados para 
corredores de Quito

Scania lança seu novo caminhão 
para o segmento de semipesados

Volvo produzirá no 
Brasil o seu 
ônibus híbrido 

Caminhão conceito Accelo ganha 
prêmio de excelência e inovação

O veículo conceito Accelo BlueTec 

EEV, criado pela Mercedes-Benz no Bra-

sil, foi eleito Caminhão do Ano no Prê-

mio REI (Reconhecimento à Excelência 

e Inovação), realizado pela Automotive 

Business. O caminhão destacou-se no 

evento mundial Challenge Bibendum 

como exemplo de produto amigável ao 

meio ambiente. Seu motor eletrônico 

atende aos padrões da norma euro-

Marcopolo ganha 
o Prêmio 
Exportação RS

Reunião da ABRATI em São 
Paulo terá palestras sobre 
Euro 5, diesel S50 e Arla 32

A peça foi apresentada também aos 

colaboradores e seus familiares. 

Transportadores homenageiam o 
senador Clésio Andrade em Brasília

A eficiência do motor do Accelo e o uso do diesel de cana resultam em baixas emissões. 

A ABRATI realizará reunião da 

Diretoria com os associados no dia 

24 de agosto, em São Paulo, tendo 

por local o Centro de Exposição do 

Hotel Transamérica, onde também 

ocorrerão, no mesmo período, a 3ª 

Transpúblico e o Seminário Nacional 

da NTU. O evento da ABRATI terá 

duas partes: a primeira estará voltada 

às informações aos associados e a 
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O senador Clésio Andrade (PR-MG) 

foi homenageado por sua atuação em 

defesa do setor de transportes, com 

um jantar que reuniu mais de 300 

pessoas. Na ocasião, Clésio, que 

desde 1994 preside a Confederação 

Nacional dos Transportes, relembrou 

sua história na CNT. “Trabalhamos 

juntos nos eixos social e institucional 

e priorizamos o fortalecimento da en-

tidade, que se tornou uma respeitada 

fonte de pesquisas e projetos. Sempre 

tivemos em mente a importância do 

profissional, declarou",

No jantar, o homenageado, senador Clésio Andrade, ladeado pelo vice-presidente da 

ABRATI, Luiz Wagner Chieppe, e pelo presidente da ABRATI, Renan Chieppe.

A fábrica brasileira da Volvo, em 

Curitiba, vai produzir chassis para 

ônibus híbridos. O anúncio foi feito 

pelo presidente mundial da corpora-

ção, Hakan Karlsson. Atualmente, 

os chassis para híbridos da Volvo 

são fabricados em suas unidades de 

Boros (Suécia) e Wroclaw (Polônia). 

No próximo ano, ainda em regime de 

pré-produção, serão fabricadas 80 

unidades do chassi 4x2 eixos. 

Parte do desenvolvimento do 

novo produto será feita no Brasil, 

pois a tecnologia híbrida terá de ser 

implementada com a participação das 

encarroçadoras brasileiras. Segundo 

Luis Carlos Pimenta, presidente da 

Volvo Bus Latin America, a decisão 

de produzir os chassis para híbridos 

foi favorecida pela grande aceitação 

observada no ano passado pela Volvo 

ao apresentar o ônibus híbrido no País.

A Caio Induscar concluiu em maio 

a entrega das últimas unidades de car-

roçarias montadas sobre chassis Volvo 

destinadas ao sistema de corredores 

de trânsito de Quito, Equador. Foram 

entregues 80 carroçarias articuladas 

do modelo Millennium à Empresa 

Pública Metropolitana de Movilidad y 

Obras Públicas, da capital equatoriana. 

Para atender as exigências locais, a 

encarroçadora desenvolveu um projeto 

totalmente customizado e contou com 

a colaboração de sua representante 

no país, a Impobus S.A. O modelo for-

necido tem pouco mais de 18 metros 

de comprimento e capacidade para 

transportar 35 passageiros sentados. 

A Marcopolo ganhou o Prêmio 

Exportação RS, correspondente 

ao seu desempenho em 2010 

no comércio exterior e outorgado 

pela Associação dos Dirigentes 

de Marketing e Vendas do Brasil, 

seção do Rio Grande do Sul. Con-

correu para a premiação a curva 

sempre ascendente dos forneci-

mentos da encarroçadora para ou-

tros países, com destaque para as 

vendas à África do Sul, organizadora 

da Copa do Mundo de Futebol do 

ano passado. Em sua 39ª edição, 

o Prêmio Exportação RS destacou e 

reconheceu as empresas gaúchas 

que apresentaram bom desempe-

nho no mercado internacional.

segunda a palestras de especialistas 

da indústria sobre os motores Euro-5 

(norma brasileira Proconve P5), uso 

do óleo diesel S50 e do aditivo Arla 

32, além das novas possibilidades de 

utilização do diesel derivado de cana, 

etanol e do gás diesel. No mesmo local, 

haverá também uma feira mostrando 

as principais novidades na área de ôni-

bus, com enfoque maior nos urbanos. 

Como parte das comemorações 

do Dia Mundial do Meio Ambiente, a 

Mercedes-Benz promoveu durante todo 

o mês de junho, em sua fábrica de São 

Bernardo do Campo-SP, a apresenta-

ção de uma peça de teatro especial 

destinada a ressaltar a importância de 

se conviver em harmonia com a natu-

reza. Denominada “Planeta Mercedes-

-Benz — Nosso Mundo Sustentável”, 

a peça usou a linguagem do teatro 

e das oficinas de arte para oferecer 

educação ambiental às crianças.

A iniciativa foi desenvolvida em 

parceria com a Bellini Cultural e esteve 

direcionada aos alunos da rede pública 

de ensino de São Bernardo do Campo 

A peça "Planeta Mercedes-Benz" 
ensina as boas práticas ambientais

com idade entre 8 e 12 anos. Durante 

a temporada, houve também funções 

exclusivas para os aprendizes do Senai 

Mercedes-Benz e para os colaborado-

res da empresa e seus familiares. 

"Nossa proposta é contribuir com a 

comunidade, despertando nos jovens 

o interesse e o respeito ao planeta", 

afirmou Mário Laffitte, diretor de Comu-

nicação Corporativa da Mercedes-Benz 

do Brasil e responsável pelo Comitê de 

Responsabilidade social da empresa. 

Segundo ele, o projeto teve como 

um de seus objetivos mostrar que os 

recursos naturais devem ser usados 

de maneira muito consciente, sem 

desperdício.  

O ônibus urbano 7700 Hybrid.

A Scania apresentou seu modelo 

exclusivo para o mercado de cami-

nhões semipesados, o P 270, desen-

volvido especialmente para aplicações 

como carga seca, caçamba, frigoríficos, 

tanque e sider/baú. Tem motor de 9 

litros e 270 cavalos de potência, e 

oferece alto torque, conforto para o 

motorista, economia de combustível e 

elevado valor de revenda. É fornecido 

com duas configurações de roda (4x2 

e 6x2) e duas opções de cabine (a CP 

14, sem leito, e a CP 19, com leito). 

São quatro possibilidades de entre-

-eixos, o que permite a montagem de 

implementos com diferentes compri-

mentos para transportar da melhor 

forma cargas densas ou volumétricas.

O semipesado Scania P 270 na versão sider/baú.

peia EEV – Enhanced Environmentally 

Friendly Vehicles (veículos excepcio-

nalmente compatíveis com o meio 

ambiente). Com o uso 

de 100% de diesel de 

cana, reduz em 90% as 

emissões de gases do 

efeito estufa e em 33% 

as emissões de Material 

Particulado.
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Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros

A Marcopolo está fornecendo 15 

ônibus de grande porte para serem uti-

lizados no transporte das 12 seleções 

nacionais que disputarão a Copa Amé-

rica de Futebol, que se realiza entre 

1º e 24 de julho próximo na Argentina. 

Todos são do modelo Paradiso 1800 

Double Decker e foram adquiridos 

pela operadora Flecha Bus, tradicional 

compradora da marca. Esta será a ter-

ceira vez que a encarroçadora gaúcha 

fornecerá os ônibus para transportar 

jogadores e delegações participantes 

da Copa América. 

O Paradiso 1800 DD tem a maior 

altura interna entre os ônibus de dois 

Marcopolo fornece 15 Double Decker para 
transportar as seleções da Copa América

A Mercedes-Benz apresentou em 

maio a tecnologia BlueTec 5, que pas-

sa a ser utilizada nos seus ônibus e 

caminhões a partir de 1º de janeiro do 

próximo ano, atendendo às exigências 

da nova legislação sobre emissões no 

Brasil, o Proconve P7. A nova tecnolo-

gia já está sendo divulgada pela mon-

tadora por meio de uma campanha 

de mídia, com anúncios em revistas e 

publicações especializadas. Também 

será utilizada amplamente a internet.  

Entre outros requisitos, a norma 

Proconve P7 exige a redução de 80% 

nas emissões de material particulado 

e de 60% nas emissões de óxidos 

de nitrogênio (NOx), tomando como 

referência a atual legislação. Os tes-

tes realizados pela Mercedes-Benz 

apontaram que, com a nova tecno-

logia, os motores Mercedes-Benz se 

enquadram perfeitamente nas avan-

çadas exigências da norma, emitindo 

muito menos gás carbônico e ôxidos 

de nitrogênio.

O desenvolvimento dos novos 

motores foi iniciado há três anos pela 

Mercedes-Benz, em São Bernardo do 

Campo. Os testes em bancos de pro-

Mercedes-Benz divulga sua tecnologia que vai 
atender às exigências da norma Proconve P 7

pisos operados nos países do Merco-

sul. Com capacidade para transportar 

58 passageiros, distribuídos em 46 

poltronas semileito no piso superior 

e 12 poltronas leito no piso inferior, 

conta com sistema de áudio e vídeo, 

monitores de televisão, ar-condiciona-

do, calefação e sanitário. 

A pintura diferenciada identifica o ônibus destinado a cada delegação participante. Anúncio veiculado pela Mercedes-Benz na mídia impressa sobre a nova tecnologia.
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Fórum conclui que o Brasil pode 
reduzir os acidentes de trânsito 

vas e em variadas condições de tráfego 

e operação em cidades e rodovias do 

Brasil e da América do Sul, totalizaram 

mais de 50.000 horas, sendo rodados 

mais de 8 milhões de quilômetros.

Com os novos motores, a queima 

do combustível é mais eficiente. Com o 

auxílio do aditivo Arla 32, armazenado 

em um pequeno tanque instalado no 

chassi do ônibus ou caminhão, ocorre 

uma grande redução das emissões 

de óxidos de nitrogênio. O Arla 32 é 

injetado automaticamente no escapa-

mento, onde atua sobre os gases de 

escape, convertendo em nitrogênio 

puro e em água o NOx emitido pelo 

motor. O aditivo estará à venda em 

galões nos postos de abastecimento, 

na rede de concessionários Mercedes-

-Benz. Futuramente também deverá 

estar disponível nos postos de abas-

tecimento.

Rede de oficinas usa 
caixas separadoras 
de água e óleo

Uma importante solução ambiental 

já posta em prática por várias das 

empresas brasileiras que operam 

nos setor de transporte interestadual 

e internacional de passageiros está 

sendo adotada, a partir de agora, pela 

maior rede de franquias de serviços 

automotivos do País, a Oficina Brasil.

Trata-se de implantar em todas as 

suas unidades caixas separadoras de 

água e óleo. Com as caixas, a água 

utilizada pelos mecânicos na lavagem 

das mãos é separada e enviada para 

o esgoto; já a água suja de óleo, gra-

xa e resíduos, é armazenada em um 

reservatório para destinação posterior.

CISA e Ipiranga 
juntas no Programa 
Saúde na Estrada

O Centro de Informações sobre 

Saúde e Álcool (CISA) e a Ipiranga for-

malizaram parceria para atuarem em 

conjunto na distribuição de materiais 

educativos aos motoristas, no projeto 

Saúde na Estrada. O projeto atua na 

prevenção do comportamento de beber 

e dirigir, e vem sendo realizado há 

três anos. Leva saúde, informação e 

exames de glicemia, pressão arterial, 

tipagem sanguínea e vacinação aos 

motoristas. Também são apresenta-

dos vídeos aos profissionais.

O Fórum Volvo-OHL de Segurança 

no Trânsito, realizado em Brasília no 

dia 15 de junho em Brasília, debateu 

experiências e modelos de ações apli-

cadas em outros países para reduzir 

o número de fatalidades e feridos em 

acidentes de trânsito. A conclusão dos 

participantes foi que o Brasil  deve 

aproveitar a Década Mundial de Ações 

para a Segurança no Trânsito para 

trabalhar com o objetivo de amenizar 

esse grave problema nacional. 

De acordo com a avaliação os 

participantes do Fórum, os modelos 

postos em prática nesses países mos-

tram que os efeitos de uma abordagem 

sistêmica de segurança de trânsito 

pode viabilizar uma nova realidade 

para o sistema de tráfego, a partir 

da conjunção dos temas educação 

(criação de uma cultura de segurança 

no trânsito), fiscalização rigorosa e 

punição para os infratores. 

As duas principais palestras do 

encontro foram ministradas pelo espe-

cialista australiano Eric Howard e pelo 

diretor-geral de trânsito da Espanha, 

Pere Navarro Olivella. 

Pela Resolução nº 3.688/2011, 

a Agência Nacional de Transportes 

Terrestres instituiu a sua Agenda 

Regulatória e simultaneamente, apro-

vou a primeira delas, para o biênio 

2011/2012. A Agenda Regulatória é 

o documento que indica as matérias 

que demandarão a atuação prioritária 

do órgão em um período determinado, 

buscando a efetividade na aplicação 

das normas, a previsibilidade das 

ações e o direcionamento dos esfor-

ços para o cumprimento da missão 

e dos objetivos institucionais da 

Agência. De acordo com a Agência, 

a construção da primeira Agenda 

(2011/2012) ocorreu por meio de 

ANTT institui Agenda Regulatória 
e adota a primeira para 2011/2012

levantamento interno de temas prio-

ritários para a ação regulatória. Está 

previsto que ela passará por uma cons-

tante revisão, com ampla participação 

do setor regulado e dos usuários, 

correspondendo à proposta da Agência 

de garantir publicidade, transparência 

e eficiência às suas ações. Em relação 

ao transporte rodoviá rio interestadual 

e internacional de passageiros, a Agen-

da contempla doze pontos principais, 

entre eles acessibilidade, terminais 

adicionais, esquemas operacionais 

e definição dos serviços. Também 

está prevista a revisão do Decreto nº 

2.521/10988 e sua adequação ao 

ProPass.

A Scania vendeu 10 ônibus urba-

nos para a empresa Tupi Transportes, 

que opera na cidade de São Paulo. Os 

veículos serão entregues no segundo 

semestre. São do modelo K270 6x2, 

com 15 metros de extensão e equi-

pado com motorização da terceira 

geração da tecnologia etanol da Sca-

nia. Os veículos vão se juntar aos 50 

primeiros ônibus a etanol da cidade, 

já entregues à Viação Metropolitana, 

também da capital paulista. 

Wilson Pereira, Gerente Executivo 

de Vendas de Ônibus da Scania Brasil, 

informou que estão em fase adiantada 

os entendimentos para a venda de ôni-

bus movidos a etanol a empresas de 

Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Recife.

“É possível reduzir imediatamente 

as emissões com as tecnologias exis-

Scania vende 10 ônibus urbanos de 15 metros 
movidos a etanol para  empresa de São Paulo

tentes, pois os ônibus a etanol já são 

comercialmente viáveis hoje", afirma 

Christopher Podgorski, vice-presidente 

de Vendas e Marketing da Scania para 

a América Latina.

Os ônibus a etanol atendem a 

legislação de emissão de poluentes 

Euro 5, obrigatória pela União Euro-

péia desde 2009 e que entra em vigor 

no Brasil em 2012, com o Conama P7.
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