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ANTT adota procedimentos excepcionais 
na fiscalização do transporte clandestino

A Agência Nacional de Transportes 

Terrestres – ANTT – adotará procedi-

mentos excepcionais de fiscalização do 

transporte clandestino de passageiros 

durante o período da Jornada Mundial 

da Juventude, que se realiza na cidade 

do Rio de Janeiro-RJ, entre os dias 22 e 

28 de julho deste ano. O evento contará 

com a participação do Papa Francisco.

Resolução específica sobre o as-

sunto foi baixada pela ANTT no dia 7 de 

junho e publicada no Diário Oficial da 

União no dia 10 de junho. Para efeito 

dos procedimentos excepcionais que 

serão adotados, a Resolução, de núme-

ro 4.116, estabelece que, constatada 

a realização de serviço clandestino, 

a empresa infratora será autuada e 

efetuado o transbordo dos passageiros 

para veículo regularizado, com deslo-

camento até o terminal de transporte 

rodoviário indicado pela fiscalização. 

Quanto ao veículo infrator, será 

removido para depósito público ou 

privado credenciado e indicado pela 

fiscalização, onde permanecerá até o 

término da Jornada Mundial da Juven-

tude. Findo esse período, sua liberação 

estará condicionada ao pagamento das 

despesas com o transbordo dos pas-

sageiros, as passagens até a origem 

ou destino da viagem, alimentação, 

hospedagem se necessária, remoção, 

guarda e estadia do veículo.

A Resolução define o transporte 

clandestino de passageiros como “o 

transporte interestadual e internacio-

A Resolução nº 4.116 da ANTT re-

presenta a adoção de medidas práticas 

para coibir o transporte clandestino 

de passageiros, atividade ilícita que 

inclusive motivou a realização de uma 

campanha de alerta às pessoas que 

pretendem viajar ao Rio de Janeiro 

para participar da Jornada Mundial da 

Juventude.  

A ANTT vai intensificar a fiscalização e promete apreender ônibus piratas como este.

nal remunerado de pessoas, realizado 

por pessoa física ou jurídica que não 

possua delegação da ANTT”.   

Os procedimentos excepcionais 

descritos na Resolução 4.116 estão 

em vigor desde o dia 10 de junho e 

se prolongarão até o dia 30 de julho 

de 2013.

Veja a íntegra da Resolução na pá-

gina 2. Ela também pode ser acessada 

em www.abrati.org.br
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ABRATI participa da campanha
A ABRATI está participando da 

campanha. Com o slogan “Na Jornada 

Mundial da Juventude o transporte pira-

ta pode deixar você na mão”, cartazes 

foram afixados em ônibus, guichês e 

outros espaços de rodoviárias em todo 

o País. A ABRATI participou da criação, 

arcou com os custos de impressão e 

coordenou a distribuição dos cartazes.

NÃO EMBARQUE NESSE CAMINHODIGA  NÃO AO TRANSPORTE CLANDESTINO 

NA JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDEO TRANSPORTE PIRATAPODE DEIXAR VOCÊ NA MÃO

Viaje seguro – Informações: 166
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É a seguinte a íntegra da Reso-

lução da ANTT sobre procedimen-

tos excepcionais de fiscalização do 

transporte rodoviário clandestino de 

passageiros com vistas à realização 

da Jornada Mundial da Juventude.

RESOLUÇÃO Nº 4.116, 

DE 7 DE JUNHO DE 2013

 

Estabelece procedimentos excep-

cionais de fiscalização do transporte 

clandestino de passageiros durante o 

evento da Jornada Mundial da Juven-

tude - JMJ, que será realizado no Rio 

de Janeiro (RJ), entre os dias 22 e 28 

de julho de 2013.

 

A Diretoria da Agência Nacional de 

Transportes Terrestres - ANTT, no uso 

de suas atribuições, fundamentada 

no Voto DG - 027, de 7 de junho de 

2013, no que consta do Processo nº 

50500.101087/2013-18;

CONSIDERANDO o aumento excep-

cional de demanda de passageiros, 

com consequente reflexo no fluxo de ve-

ículos, para a cidade do Rio de Janeiro 

(RJ), entre os dias 22 e 28 de julho de 

2013, em virtude da Jornada Mundial 

da Juventude - JMJ, que contará com a 

participação do Papa Francisco;

CONSIDERANDO que a Lei nº 

10.871, de 20 de maio de 2004, que 

“dispõe sobre a criação de carreiras 

e organização de cargos efetivos das 

autarquias especiais denominadas 

Agências Reguladoras, e dá outras 

providências”, prevê, dentre as prerro-

gativas asseguradas aos fiscais desta 

Agência, a possibilidade de se realizar 

apreensão de bens;

CONSIDERANDO que a rotina regu-

lar de fiscalização, sobretudo quanto 

ANTT adota procedimentos excepcionais para 
fiscalização do transporte pirata de passageiros

à realização do transbordo, prevista 

na Resolução ANTT nº 233, de 25 

de junho de 2003, poderá reduzir a 

oferta dos serviços durante a Jornada 

Mundial da Juventude;

CONSIDERANDO que compete 

à ANTT assegurar aos usuários a 

prestação adequada dos serviços, 

especialmente garantindo a segu-

rança dos passageiros nas viagens, 

conforme disposto no art.28, inciso 

I, da Lei nº 10.233, de 5 de junho 

de 2001; e

CONSIDERANDO a necessidade 

de estabelecer procedimentos excep-

cionais de fiscalização do transporte 

clandestino de passageiros durante o 

evento da Jornada Mundial da Juven-

tude - JMJ, que será realizado no Rio 

de Janeiro (RJ), entre os dias 22 e 28 

de julho de 2013, resolve:

Art. 1º Para fins desta Resolução, 

considera-se serviço clandestino o 

transporte interestadual e internacio-

nal remunerado de pessoas, realizado 

por pessoa física ou jurídica que não 

possua delegação da ANTT.

Art. 2º Constatada a realização de 

serviço clandestino, serão realizados 

os seguintes procedimentos pela 

fiscalização:

I - autuação da empresa infra-

tora com base no art. 1º, inciso IV, 

alínea “a”, da Resolução ANTT nº 

233/2003;

II - transbordo dos passageiros 

para veículo regularizado, com deslo-

camento até o terminal de transporte 

rodoviário indicado pela fiscalização; e

III - adoção da medida administra-

tiva de apreensão do veículo.

§ 1º Na aplicação do disposto no 

inciso III deste artigo, o veículo deverá 

ser removido para o depósito público 

ou privado credenciado e indicado pela 

fiscalização.

§ 2º O veículo ficará apreendido 

até o término da Jornada Mundial 

da Juventude e, findo o evento, sua 

liberação estará condicionada à com-

provação do pagamento das seguintes 

despesas:

I - do transbordo, na forma esta-

belecida na legislação, comprovadas 

mediante apresentação de nota fiscal 

pela empresa que realizou o trasbordo;

II - das passagens até a origem ou 

destino da viagem, conforme as op-

ções de horários regulares ofertados 

no terminal, comprovadas mediante 

apresentação de cópia das passa-

gens disponibilizadas para todos os 

passageiros identificados no ato do 

transbordo;

III - com alimentação, quando a 

espera for superior a 3 (três) horas, 

na forma da Lei nº 11.795, de 7 de 

julho de 2009;

IV - com hospedagem, quando hou-

ver necessidade de pernoite no local;

V - da remoção, guarda e estadia 

do veículo, comprovadas por meio 

de nota fiscal emitida pela empresa 

responsável pelo depósito.

§ 3º A comprovação do pagamento 

das despesas elencadas neste artigo 

se dará na sede da Unidade Regional 

da ANTT que tem jurisdição sobre o 

Estado da Federação onde foi realiza-

da a apreensão.

Art. 3º Os procedimentos estabe-

lecidos nesta Resolução deverão ser 

adotados pela fiscalização a partir 

da data de sua publicação até 30 de 

julho de 2013.

Art. 4º Esta Resolução entra em 

vigor na data de sua publicação.
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A Empresa de Transportes An-

dorinha, de Presidente Prudente-SP, 

incorporou à sua frota 15 novos carros 

com mecânica Mercedes-Benz e encar-

roçamento Marcopolo G7. Foi reestili-

zada a pintura externa dos veículos e 

introduzida uma série de novos itens 

de conforto. Conforme informação do 

diretor Paulo Humberto Naves Gonçal-

ves, a empresa pretende adquirir mais 

30 novas unidades, ainda em 2013, de 

acordo com o previsto em seu progra-

ma de renovação de frota. 

Os novos ônibus atendem aos prin-

cipais requisitos de modernidade, con-

forto e tecnologia, “sempre dentro do 

propósito da Andorinha de trazer para 

o cliente aquilo que ele quer”, explica 

Paulo Humberto. As poltronas são do 

tipo super soft, muito confortáveis, e 

revestidas com as novas e modernas 

cores lançadas em outubro passado 

na Feira Internacional do Ônibus, no 

Rio de Janeiro. 

Os carros estão equipados com 

internet a bordo (Wi-Fi), TV com monito-

res de LCD, sistema de monitoramento 

com câmera de ré e de visão interna 

do veículo, tomadas para carregador 

de celulares e notebooks e microfones. 

Pela sua Deliberação nº 108, de 29 

de maio de 2013, a Agência Nacional 

de Transportes Terrestres prestou ho-

menagem ao engenheiro Eliseu Resen-

de, atribuindo ao auditório principal da 

ANTT, no seu edifício sede, em Brasília 

o nome do técnico e político que duran-

te várias décadas prestou relevantes 

serviços ao setor de transporte do País. 

No texto da deliberação, a Agência 

destacou a contribuição prestada por 

Eliseu Resende em prol da construção 

da própria ANTT.

Nos primeiros cinco meses de 

2013 as montadoras brasileiras pro-

duziram 17.514 chassis para ônibus, 

com um crescimento de 40,8% na 

comparação com o mesmo período 

do ano passado. Os números são da 

Anfavea – Associação Nacional dos 

Fabricantes de Veículos Automotores. 

Registre-se que a produção de chassis 

nos primeiros meses de 2012 foi pouco 

expressiva, pois o mercado ainda esta-

va se adaptando à nova realidade dos 

motores Proconve P7 (Euro 5).  

Em maio de 2013 as montadoras 

fabricaram 660 chassis para ônibus 

rodoviários. O total de chassis rodo-

viários produzidos de janeiro a maio 

foi de 3.045. No mesmo período, 

foram produzidos 14.469 chassis 

urbanos. Até maio foram exportadas 

3.036 unidades, com predominância 

dos urbanos, que chegaram a 2.038 

unidades (21,5% mais), enquanto as 

vendas externas de chassis rodoviários 

encolheram 10,1% (998 unidades).

Andorinha passa a operar mais 15 
ônibus Mercedes-Benz-Marcopolo

O som tem nova distribuição de alto-

-falantes e conexão com receptor de 

rádio AM/FM, DVD, CD, MP3, USB e 

cartão de memória.

A Andorinha está sempre atenta às 

necessidades de conforto dos usuários 

e às questões ambientais. Por isso, 

opera com ônibus cujas carroçarias 

não apresentam ruídos. A poltronas 

são ergonomicamente corretas e o 

ar-condicionado é do tipo ecológico. 

Quanto aos motores, apresentam 

baixas emissões de gases poluentes, 

enquadrando-se nas modernas normas 

ambientais. A frota 2012/2013 utiliza 

o diesel S50. 

Aspecto importante da operação é 

a preparação contínua dos motoristas. 

Com a aquisição dos novos ônibus, 

eles receberam treinamento específico 

para melhor operar a frota e oferecer 

aos passageiros todos os recursos 

proporcionados pela tecnologia em-

barcada. 

Atualmente, a frota da Empresa 

de Transportes Andorinha é de 338 

ônibus. Eles percorrem, em média, 

3.430.000 quilômetros por mês e 

transportam cerca de 313.000 pas-

sageiros.

ANTT dá o nome de 
Eliseu Resende ao seu 
auditório principal

Produção de ônibus 
cresce 40,8% de 
janeiro a maio de 2013
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Pra os ônibus recém-adquiridos foi adotada nova programação visual. 
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A Volare comemora em junho 15 

anos de atividades, ao longo dos quais 

manteve uma trajetória marcada pela 

inovação. Nesse espaço de tempo, 

ela  firmou-se como uma das principais 

marcas no seu ramo de atividade. A 

companhia é líder nacional na pro-

dução e comercialização de veículos 

para transporte de passageiros e de 

A Volare completa 15 anos de atividades e segue 
oferecendo cada vez mais opções de miniônibus

unidades móveis especiais, e seu por-

tfólio conta com ampla diversidade de 

modelos e configurações.

A Volare surgiu em 1998 para aten-

der a demanda do mercado brasileiro 

por um veículo de menor dimensão, 

capaz de transportar passageiros com 

maior agilidade nos centros urbanos. 

A existência de um veículo com essas 

características estimulou o mercado e 

incentivou novas demandas como, por 

exemplo, as do fretamento, turismo e 

escolar.

Segundo Milton Susin, diretor-

-executivo da marca, a Volare também 

foi pioneira no País no desenvolvimen-

to de um veículo específico para o 

transporte de estudantes, em 1998, 

quando lançou o primeiro Escolarbus, 

concebido especialmente para atender 

às necessidades de segurança, confia-

bilidade e conforto do segmento. "O 

modelo transformou-se em referência e 

modificou a realidade do ensino no inte-

rior brasileiro, possibilitando o acesso 

de milhares de jovens à educação”, 

acredita Susin.

A empresa também foi pioneira 

na fabricação de unidades especiais, 

desde veículos para o transporte de 

pacientes até unidades para delegacias 

móveis e versões para o combate a in-

cêndios. Em 15 anos foram fabricadas 

quase 50.000 unidades.
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Com a assinatura da escritura de 

uma área de terreno no Distrito Indus-

trial Campos Salles, cedida pela Pre-

feitura Municipal de Barra Bonita-SP, a 

Caio Induscar concluiu a primeira fase 

do processo para a instalação de uma 

nova unidade industrial naquele local. A 

encarroçadora anunciou que vai investir 

R$ 25 milhões e espera  começar a 

produzir em Barra Bonita no segundo 

trimestre do próximo ano. A previsão 

é de que serão gerados cerca de 200 

novos empregos na região.    

Caio Induscar assina 
escritura da unidade 
de Barra Bonita-SP 

O WL, de lançamento recente: capacidade para transportar até 36 passageiros.  

No recente 3º Congresso Melhores 

Práticas SI BRT na América Latina, 

realizado em Belo Horizonte-MG, a 

Mercedes-Benz expôs seu ônibus 

articulado O 500 MA com piso alto e 

carroçaria BRT.

Marcando sua participação, a 

montadora destacou as soluções ofe-

recidas pela marca para os sistemas 

de transporte coletivo, tendo em vista 

a melhoria da mobilidade urbana e da 

qualidade de vida nas cidades. 

“Nós oferecemos a mais completa 

linha de ônibus e de serviços e as-

Mercedes-Benz oferece soluções 
completas para os sistemas BRT

sessoria especializada em sistemas 

de transporte”, assegurou o gerente 

de Marketing de Produto Ônibus da 

Mercedes-Benz do Brasil, Curt Axthelm.

Com base em uma completa gama 

de chassis de ônibus, a Mercedes-Benz 

atende a todas as demandas dos siste-

mas integrados de transporte e do Bus 

Rapid Transit. 

A marca oferece desde os superar-

ticulados e articulados para corredores 

exclusivos até ônibus convencionais e 

microônibus para linhas alimentadoras 

e distribuidoras.





6 INFORMATIVO ABRATI - JUNHO/13

A Volvo Latin America está fornecen-

do à empresa Transmetro, operadora 

de transporte urbano na Cidade da 

Guatemala, 28 chassis B340M para 

ônibus articulados.  

Os chassis são para veículos  

com 20 metros de comprimento, com 

capacidade para transportar 180 pas-

sageiros. Atendem às exigências da 

norma Euro 5 para emissões e estão 

equipados com freio a disco (sistema 

ABS/EBS), controle eletrônico de tra-

ção, suspensão eletrônica, retarder e 

caixa de câmbio automática. 

Articulados Volvo 
operam em sistema 
BRT na Guatemala

Pela segunda vez consecutiva, a 

MAN Latin America colocou-se entre 

as 35 melhores empresas do País para 

se começar uma carreira. Ao mesmo 

tempo, ela foi destacada na categoria 

“Inovação em Recursos Humanos”. A 

dupla distinção é resultado de pesquisa 

realizada pela revista Você S/A junto 

a colaboradores da montadora, com 

idades entre 18 e 26 anos. O prêmio 

constitui o reconhecimento de que a 

MAN inova não somente em sua linha 

de produtos, mas também em desen-

volvimento de jovens talentos.

Na primeira quinzena de julho o 

Corinthians vai receber da Iveco um 

ônibus destinado a transportar a equipe 

principal de futebol do clube nos seus 

deslocamentos de curta e média dis-

tâncias. Neste momento, a montadora 

realiza na internet (www.facebook.com/

IvecoBr) uma campanha em que os 

torcedores corintianos escolhem, entre 

duas sugestões, o layout da pintura do 

veículo. O veículo receberá o nome de 

“Mosqueteiro”. 

O ônibus é do modelo Iveco Eurori-

der, com motorização traseira.

A Mercedes-Benz e a Eletra (es-

pecializada em veículos de transporte 

urbano com tração elétrica) puseram 

à disposição da Prefeitura de Recife o 

HíbridoBR, um ônibus híbrido produzido 

com tecnologia totalmente nacional. 

O veículo foi utilizado no transporte 

de passageiros na capital pernambu-

Mercedes-Benz e Eletra apresentam em Recife 
um ônibus híbrido com tecnologia 100% nacional

cana durante a fase local da Copa das 

Confederações.      

Segundo Cyurt Axthelm, gerente 

de Marketing de Produto Ônibus da 

Mercedes-Benz do Brasil, a parceria 

com entre as duas companhias busca 

oferecer ao mercado um produto desen-

volvido no País, totalmente adequado 

para uso nas cidades brasileiras e  

adaptado às características já conhe-

cidas pelas empresas e operadoras de 

transporte de passageiros.

Segundo os fabricantes, no Híbrido-

BR as emissões de material particulado 

são reduzidas em até 95%.

No novo veículo, apenas o motor 

elétrico movimenta o veículo, carac-

terizando a tecnologia “híbrido série”. 

O motor elétrico foi desenvolvido pela 

WEG, que também fabrica o gerador. 

Em cada parada para entrada de pas-

sageiros ou semáforos, o grupo motor 

gerador recarrega as baterias. O motor 

diesel, além de ser menor que o aplica-

do a um ônibus diesel similar, opera em 

rotação constante, o que reduz muito 

a emissão de poluentes, pois nas ace-

lerações é o motor elétrico que atua. 

O motor diesel permanece em rotação 

constante (calibrada para o ponto ideal 

de baixa emissão e de baixo consumo) 

ou em marcha lenta. 

Corínthians receberá 
em comodato um 
ônibus da marca Iveco

MAN está entre as 
melhores para se 
começar uma carreira

Com o novo híbrido, baixas emissões e significativa redução no consumo de diesel.
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Concorrendo ao Prêmio Consumidor 

Moderno de Excelência em Serviços ao 

Cliente, a Central de Relacionamento 

Mercedes-Benz sagrou-se vencedora 

pela décima segunda vez consecutiva 

na categoria Automóveis de Luxo. Ela 

foi ainda apontada como Empresa do 

Ano em atendimento, que é o maior 

destaque da premiação.

O Prêmio Consumidor Moderno 

destaca as empresas que mantêm 

elevados indicadores de satisfação, 

retenção e lealdade. É organizado 

pelo Grupo Padrão, que edita a revista 

Consumidor Moderno.

Em agosto a Volvo do  Brasil come-

mora o décimo aniversário do lança-

mento do caminhão VM, que inaugurou 

sua linha de semipesados. Até então 

ela produzia unicamente caminhões pe-

sados. “A chegada do Volvo VM mudou 

o cenário do mercado de caminhões 

no Brasil”, diz Sérgio Gomes, diretor 

de estratégia de caminhões do grupo 

Volvo América Latina. 

Gomes lembra que a linha VM inau-

gurou, no seu segmento, o conceito de 

veículo com cabine mais ampla, tipo 

leito, com muito mais conforto para 

o motorista. As potências também 

aumentaram para 210 cv e 240cv. 

Há 10 anos a Volvo lançava no 
Brasil o caminhão semipesado VM

Maior número de opcionais, inclusive  

atributos de segurança, passou a ser 

oferecido. Como componentes de linha 

foram incluídos freios a disco dianteiros 

e suspensão com molas parabólicas.

Mercedes-Benz é 
a empresa do ano 
em atendimento

Um lote de 28 caminhões G 470 

10x4*6 foi fornecido pela Scania à 

companhia Ferrous Resources do Bra-

sil para a renovação de sua frota. Os 

veículos estão em operação na mina 

de Viga, em Congonhas-MG, operando 

no transporte de minério de ferro. Em 

2007 a montadora já havia atendido a 

um pedido similar da Vale.

Para fechar o negócio, a Ferrous fez 

estudos técnicos com alguns tipos de 

veículos e comprovou que o caminhão 

10x4 carregaria mais material com re-

dução do número de viagens e, conse-

quentemente, dos gastos com diesel, 

pneus etc. Os estudos indicaram o uso 

de caminhões que conseguem tracionar 

50 toneladas, configuração que no Bra-

sil só é oferecida pela Scania.

Scania fornece 28 caminhões na 
configuração especial 10x4*6

Configuração 10x4: transporte de minério. 

O VM ampliou e flexibilizou a linha Volvo.

Um caminhão Actros 2546 6x2, da 

Mercedes-Benz, percorreu 4.500 qui-

lômetros da rodovia BR-101, ao longo 

de uma jornada de 11 dias, em maio 

último. Tracionando um semirreboque, 

o veículo partiu de Touros, Rio Grande 

do Norte, e encerrou a viagem em São 

José do Norte, Rio Grande do Sul, pas-

sando por 12 estados. Tratou-se de 

um test-drive idealizado pela Editorial & 

Comunicação RQ, de São Paulo, e que 

contou com o apoio da Mercedes-Benz 

do Brasil. A BR-101 foi percorrida de 

ponta a ponta. 

Test-drive roda 4.500 
km com o caminhão 
Actros 2546 6x2



8 INFORMATIVO ABRATI - JUNHO/13

A partir de janeiro do próximo ano, 

de acordo com a Resolução nº 380 do 

Conselho Nacional de Trânsito – Con-

tran –  os ônibus rodoviários  passarão 

a sair de fábrica já equipados com 

sistema de freios ABS. Hoje, muitas 

operadoras de transporte rodoviário 

interestadual e internacional de passa-

geiros já utilizam o sistema em seus 

ônibus. O ABS contribui para elevar 

ainda mais o nível de segurança dos 

serviços. 

A preocupação das empresas em 

melhorar continuamente a segurança 

das operações conta com total apoio 

das montadoras e encarroçadoras,  

que incluem em seus produtos todas 

as mais avançadas tecnologias dispo-

níveis no mercado e realizam rotineira-

mente ensaios e testes para respaldar 

as garantias oferecidas ao comprador.

As encarroçadoras Marcopolo, 

Neobus, Comil e Irizar submetem seus 

ônibus a ensaios de estabilidade nos 

quais o veículo deve aceitar inclinações 

de até 28 graus sem tombar. Também 

Montadoras e encarroçadoras usam a eletrônica 
para tornar os ônibus cada vez mais seguros

é testada a ancoragem dos bancos e 

dos cintos de segurança. Modelos de 

motor dianteiro dispõem de barras de 

resistência anti-intrusão traseira. As 

carroçarias em que o piso dos assen-

tos está a menos de 1,5 m de altura 

do solo contam com proteção contra 

impactos na lateral esquerda, e há 

produtos que estendem essa proteção 

à lateral direita. 

Outros avanços se referem ao uso 

de materiais que não propagam chama 

e de cabos elétricos com maior resis-

tência ao fogo. Opcionalmente, pode-se 

dispor de sistemas de detecção e extin-

ção de incêndio e de leitura de pressão 

e temperatura dos pneus.  

No caso das montadoras, entre 

elas Mercedes-Benz, Volvo, Scania 

e MAN, a exigência legal dos freios 

ABS já está sendo suplementada por 

tecnologias ainda mais avançadas.  

O sistema ABS é integrado por uma 

unidade de comando eletrônica, sen-

sores de velocidade das rodas e uma 

unidade hidráulica ou pneumática. Sua 

finalidade é impedir o travamento das 

rodas, que pode resultar em acidente. 

Já o EBS, mais  recente, incorpora 

também o ASR, um controle de tração 

destinado a impedir as derrapagens 

em pista molhada. Está igualmente 

disponível o ESP, que proporciona a 

máxima estabilidade em situações de 

emergência, além de reforçar o controle 

eletrônico de frenagem. 

A Volvo e a Scania introduziram o 

EBS nos chassis rodoviários de todos 

os seus modelos. A Mercedes-Benz e 

a Volkswagen vão oferecer ainda neste 

ano os 40% exigidos pela legislação. 

Itens como o retarder e a caixa de 

mudança automatizada, já presentes 

nas frotas de muitas operadoras, 

também contribuem para aumentar as 

condições de segurança dos veículos. 

O retarder mantém os freios de serviço 

em temperaturas mais baixas, propi-

ciando maior eficiência e redução do 

espaço de frenagem. Contribui para 

diminuir o desgaste dos freios e dos 

pneus e, assim, ajuda a reduzir os 

custos de manutenção. 

A relação inclui outros dispositivos 

como câmbio automatizado I-Shift, freio 

motor, Hill Start Aid (facilita o arranque 

em aclives), ACC2 (Controle Eletrônico 

de Velocidade), sistema de controle 

de cruzeiro adaptável que controla a 

distância adequada do veículo em re-

lação ao da frente (previne colisões), 

sistema de monitoramento do eventual 

deslocamento lateral do veículo entre 

duas faixas (dispara um alerta sonoro 

em caso de sonolência do motorista) 

e Alcolock (dispositivo ligado à partida 

do veículo, que só é liberada se o moto-

rista submeter-se a teste no bafômetro 

de bordo, e se o resultado for de no 

máximo 0,02 mg de álcool).

Todos os modelos da Marcopolo são submetidos a testes de inclinação (tombamento).
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