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Opinião

Esse pobre transporte público

P

roblemas de ordem financeira têm causado
ao setor de transporte público, mais especificamente nos serviços de ônibus, uma
insatisfação em diversas regiões do País.
Os aumentos do valor das tarifas das passagens,
atribuídas aos custos operacionais cada vez mais
elevados, e para reposição da inflação anual, foram motivos de manifestações públicas em diversas cidades.
Alguns movimentos pró “tarifa zero” pegam carona na adoção de políticas que favoreçam certos
setores da sociedade brasileira. Entretanto, a
questão é bem mais profunda e complexa, envolvendo a participação da gestão pública, da sociedade e dos operadores.
No lado do operador, a chiadeira enfatiza que
tais reajustes, em sua grande maioria, não são
suficientes para cobrirem os custos operacionais,
comprometendo diretamente a qualidade dos serviços. O cenário de crise é o álibi perfeito para
brigar por repasses maiores.
Quanto à gestão pública, muitas vezes parece
perdida em meio a questões judiciais, em geral,
causadas por processos licitatórios mal desenhados e com um problema em mãos que é capaz de
decidir a próxima eleição municipal. Quando não
até a estadual, daqui a 3 anos.
Para alcançarmos o passe livre - se este for escolhido como a melhor opção neste mar revolto da
discussão da mobilidade e dos direitos básicos do
cidadão - é necessário um fundo público para arcar com os custos. De onde viriam tais recursos?
Da taxação da gasolina e do uso do automóvel em
algumas regiões?, Da contribuição do já castigado
cidadão brasileiro, a partir do orçamento federal,
estadual, municipal? São respostas ainda aguardadas pelos personagens envolvidos no teatro do

transporte público, que tem cobrado alto para
quem quer participar da encenação. Por aqui, as
passagens de ônibus (99,9%) são as fontes que
cobrem os custos e geram o percentual de lucro
ao operador.
Se olharmos para o subsídio governamental,
muito utilizado em países desenvolvidos, veremos
que no Brasil contam-se nos dedos, de uma só
mão, as cidades que mantém em sua política de
mobilidade, a subvenção. Mas, como falar em tal
benefício, se estamos no meio de uma tempestade
nas finanças públicas de um país que tem tudo
para dar certo, porém, que fica com o eterno estigma de pátria do futuro?
Mesmo em períodos de águas calmas, os administradores públicos das médias e grandes cidades, em sua grande maioria, não tratam o tema
transporte público (diga-se ônibus urbanos) com
sua devida atenção. Pouco ou nada buscam modificar algo que leva consigo uma imagem negativa,
salientada constantemente pela mídia (com toda
razão) mostrando o martírio dos usuários em seus
atos de ir e vir frente a tantas dificuldades impostas por modelos equivocados de transporte.
Pobre transporte público brasileiro que vive das
migalhas dos gestores públicos que o ignoram e
não sabem o que é andar de ônibus.
Antonio Ferro
Editor
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Rápidas
Marcopolo renova a frota de
ônibus em Anápolis

Gelson Mello da Costa

A cidade goiana de Anápolis já conta com novos ônibus em seu sistema de transporte coletivo. Por meio
do Consórcio UrbAN - Mobilidade Urbana de Anápolis,
operador local, foram adquiridos 102 ônibus da Marcopolo. Os veículos, do modelo Torino, contam com
piso normal e baixo, poltronas de encosto alto, portas
eletropneumáticas e sistema multiplex.
A Marcopolo ressalta que o Torino possui visual moderno e tecnologia aplicada a favor da funcionalidade,
com sistema multiplex redesenhado e painel de instrumentos com tela colorida de LCD de 3,5 polegadas.
O sistema de iluminação interna em LEDs, novos conjuntos ópticos frontal e traseiro que incluem luz diurna, agregam mais segurança no trânsito urbano. Ainda, como item de promoção de conforto ao passageiro, 37 veículos contam com sistema de arcondicionado.
Os novos ônibus contam com chassis Volkbus, modelos 17.230 OD (84 unidades) e 18 unidades do modelo 17.280 OT (LE) entrada baixa.

Governo mineiro compra mais de
400 micro-ônibus

Divulgação

A montadora Iveco Bus venceu a licitação do governo mineiro para fornecer 417 chassis de micro-ônibus. De acordo
com a fabricante, a venda aconteceu por meio de Pregão
Eletrônico. "Além de um trabalho para superar as expectativas do cliente, a concretização do negócio é resultado do
esforço de todo o time”, afirma Ricardo França, Gerente
Comercial da Iveco Bus.
O chassi escolhido é o 70C17, que conta com motor FPT
Industrial F1C de 3 litros (EGR), injeção eletrônica tipo
common-rail, quatro cilindros em linha e 16 válvulas, com
potência de 170 cv.
Os novos veículos, que serão utilizados no transporte escolar (capacidade para até 29 alunos) de cidades mineiras,
ainda contam com suspensão composta por feixes de molas
parabólicas, amortecedores telescópicos de dupla ação e
barra estabilizadora, caracterizando maior absorção de impactos e bem-estar aos ocupantes.

po Grande e São Paulo.
Agora isso é possível. A distância, entre as
duas cidades (mais de 6 mil quilômetros), será
percorrida em cinco dias pelo Expreso Internacional Ormenõ, com duas frequências semanais (quartas e sábados). "Um percurso de
cinco dias, porém com uma riqueza e diversidade de povos, culturas e inúmeras belezas
ecológicas, pois cruza cinco Estados brasileiros
e sete peruanos, passando pela Amazônia e a
Cordilheira dos Andes numa altitude de 4.750
metros”, disse Rolando Ruiz Rosas, cônsul do
Peru no Rio de Janeiro.
Para Julio César Ormeño, presidente da transportadora Ormenõ, com esta nova linha muitos brasileiros que desejam visitar Cuzco, no
Peru, não precisarão ir a Lima para pegar um
voo rumo à antiga capital do império inca.
"Como aconteceu quando inauguramos nossa
rota para São Paulo, se abrem ainda mais as
portas para que mais turistas brasileiros possam visitar a
cidade de Cuzco e a cidadela inca de Machu Picchu",
declarou.
A Ormeño possui linhas em São Paulo desde 2010 e a
ampliação da rota até o Rio de Janeiro acontece no ano
em que a cidade receberá os Jogos Olímpicos.
O valor das passagens é de R$ 760,00 até Cuzco e R$
820,00 até o bairro de San Izidro (Lima). No Rio de Janeiro, as passagens são vendidas no guichê da empresa
Crucero del Norte.

Imagem - Divulgação/Novo Rio

De Lima ao Rio de Janeiro,
de ônibus
Imagine uma viagem rodoviária, de ônibus, ligando os
oceanos Pacífico (Lima, no Peru) e Atlântico (Rio de Janeiro) passando pelas cidades peruanas de Ica, Nazca,
Abancay, Cuzco, Puerto Maldonado e Iñapari e as brasileiras Assis Brasil, Rio Branco, Porto Velho, Cuiabá, CamFEV 2016

5

Rápidas
Mercedes-Benz comercializa 79
chassis no Nordeste
As cidades nordestinas de Natal e São Luis adquiriram 79
novos ônibus com chassis Mercedes-Benz. Do total, 50 unidades são do modelo OF 1721, que vão para as empresas Oceano, Reunidas e Transflor, de Natal, 20 chassis da versão OF
1724 (suspensão metálica) para as operadoras TransPremium
e TransRequinte, da capital maranhense, que serão utilizados
para o transporte metropolitano, atendendo às linhas novas
criadas para oferecer maior velocidade operacional ao sistema, e outros nove chassis OF 1724, esses com suspensão
pneumática, destinados para renovação de frota do serviço
urbano da empresa Viação Primor.
Para Walter Barbosa, diretor de Vendas e Marketing de Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil, os governos municipais estão se mobilizando para oferecer um transporte público de
melhor qualidade. “A reorganização do transporte urbano
passa pela implantação de novas linhas e de sistemas integrados. Isso também vem acontecendo em Natal e São Luís,
capitais onde nossa marca mantém expressiva participação
de mercado de 42%, sendo que na capital maranhense somos
os líderes locais”, comentou o executivo.
A Mercedes-Benz destaca em seus dois chassis com motorização dianteira a flexibilidade operacional, podendo servir tanto
para o transporte urbano, em linhas regulares, como nos serviços de fretamento, além das ligações interurbanas de curtas
distâncias. Os modelos OF 1721 e 1724 têm duas opções de
suspensão, a metálica e a pneumática, essa última com a
melhora do conforto interno. E a versão OF 1724 pode ter o
opcional da transmissão automatizada, com a caixa SmartShift.

Divulgação

Fotos - Divulgação

Princesa dos Campos cria
linha VIP

A operadora também investiu na aquisição de 13 novos ônibus
rodoviários, com chassis Volvo (B420R 6x2) e carroçarias Marcopolo Paradiso LD 1600. Como diferencial, uma unidade dos
veículos vem equipada com a tecnologia inovadora em serviço
leito, desenvolvida pela Marcopolo. Trata-se da opção de poltronas individuais com massagem. Segundo a Princesa dos Campos, por meio de um dispositivo eletrônico, o passageiro pode
inflar o encosto da poltrona na região lombar e o apoio de cabeça. Além disto, o dispositivo oferece vibração no encosto e no
assento das poltronas, propiciando massagem na região lombar
e na região das coxas.
FEV 2016
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A transportadora paranaense de passageiros Expresso Princesa dos Campos, de Ponta Grossa,
lançou recentemente o serviço Metropolitano VIP
para atender as regiões de Ponta Grossa, Foz do
Iguaçu e Cascavel. Essa nova opção visa aumentar o conforto e a segurança dos usuários que preferirem viajar em um novo modelo de ônibus, com
características rodoviárias. De acordo com a empresa, a demanda para este tipo de serviço existe,
mesmo com as condições adversas da economia,
por conta da maior opção de conforto e segurança
dos passageiros.
O Metropolitana VIP conta com 10 novos ônibus,
dotados de carroçarias Marcopolo e Neobus, além
de chassis Volvo B270F. Cada veículo possui 52
poltronas com cintos de segurança, sistema de arcondicionado, calefação, tomadas para carregamento de telefones em todas as poltronas, dentre
outras vantagens. “Este é um serviço diferenciado
que tem o objetivo de proporcionar mais conforto
e segurança aos passageiros. Fizemos um investimento nesta frota superior a R$ 4,5 milhões, com
o intuito de proporcionar comodidade aos nossos
clientes das linhas metropolitanas”, destacou ,
Florisvaldo Hudinik, presidente do Expresso Princesa dos Campos.
Além da categoria VIP, o serviço Metropolitano
convencional ainda continua, operando em horários alternados nas regiões atendidas pela operadora, que informou ainda sobre a realização de
pesquisas de satisfação realizadas com seus clientes, mostrando uma aceitação e aprovação crescente desse novo serviço metropolitano.

Rápidas
Ana Rech celebra 35 anos
Uma das mais importantes unidades industrias do
setor mundial de fabricação de carroçarias para ônibus está em festa. A planta de Ana Rech, do complexo
da Marcopolo na cidade de Caxias do Sul, comemora
seus 35 anos. De acordo com a encarroçadora, a unidade de Ana Rech é das mais modernas fábricas de
ônibus do mundo, sendo inaugurada em 1981 e com
capacidade para produzir mais de 30 veículos diariamente. Hoje, são mais de 220 mil ônibus, entre micros, urbanos e rodoviários produzidos lá.
A grandiosidade é uma das particularidades da fábrica. São cerca de 5.300 colaboradores que, além de
trabalharem no desenvolvimento e produção dos ônibus, precisam ir e vir, se alimentar, ser atendidos em
aspectos físicos, psicológicos e, igualmente importante, alcançar realização profissional e pessoal naquilo
que fazem, que é fabricar os ônibus que vão rodar no
Brasil e no mundo. Além disso, ela está instalada em
um terreno com 471 mil m², sendo a área construída
de 88 mil m².
A Marcopolo ainda destaca como diferencial de sua
planta, em relação à maioria das fábricas de ônibus do
mundo, o grau de customização que a linha de produção aplica para atender a demanda dos clientes, desde pinturas especiais até acabamentos internos diferenciados, como os de artistas e cantores, com camarim e estúdio, ou dos times de futebol, passando por
configurações específicas, como os ônibus fora-deestrada que rodam na Amazônia, os de teto removível, para os Emirados Árabes Unidos, ou os movidos a
hidrogênio, utilizados em São Paulo.

Foto - Ricardo Finco

60 anos de Brasil

Pelo mundo, o trólebus ainda
resiste

Iveco Bus
Iveco Bus

Exemplo de uma mobilidade que pode ser chamada de verde, os
sistemas de trólebus mantém-se conectados em muitas localidades
pelo mundo. Veja o caso de Bolonha, cidade italiana localizada na
histórica região de Emilia Romagna, que mantém o sistema de
ônibus elétricos, decidiu que modernizará ainda mais seu transporte coletivo com a chegada do primeiro trólebus (de um total de 49
unidades) de última geração produzido pela marca Iveco Bus.
O veículo, modelo Crealis Neo com um visual bem diferenciado, é
parte de um compromisso para tornar o transporte público em
Bolonha e San Lazzaro di Savena mais atraente, flexível, acessível,
qualificado e ambientalmente correto. A operação é de responsabilidade da empresa Tper S.p.A (Trasporto Passeggeri EmiliaRomagna) em um percurso de 18 quilômetros.
De acordo com a Iveco Bus, sua versão articulada do Crealis Neo
conta com um design inovador e futurista, salão de passageiros
com total harmonia e amplas janelas promovendo viagens mais
luminosas e agradáveis. Tem capacidade para 142 passageiros,
entre os quais 29 são sentados, com área para quatro pessoas
com mobilidade reduzida e um passageiro em cadeira de rodas.
Desenvolvido para sistemas de transporte urbano que brindam a
qualidade com o alto nível de sofisticação nos deslocamentos diários nas urbes, o modelo ainda traz o sistema eletrônico de guia,
que consiste em orientar sua trajetória como se ele estivesse sob a
coordenação de trilhos. Nas paradas de embarque e desembarque,
esse sistema assegura uma precisa distância entre o veículo e a
plataforma, o que facilita em muito a acessibilidade.
Em termos de tração, o Crealis é equipado com um motor elétrico
de 280 kW, incluindo um grupo auxiliar (propulsor a diesel Tector
4 Euro VI e um alternador com uma potência de saída de 100 kW)
que permite a operação mesmo em caso de interrupção da
alimentação da rede aérea.
Como visto, o trólebus significa um modal viável e exemplar para
as cidades brasileiras, em um contexto de sustentabilidade ambiental com total valorização para as área urbanas e seus
habitantes.

Uma da mais expressivas montadoras de veículos comerciais
do mundo está celebrando 60 anos de mercado brasileiro. A
Mercedes-Benz tem seu histórico marcado pelo pioneirismo
com o Brasil, pois responde pelo primeiro motor diesel, primeiro caminhão e primeiro ônibus integral fabricados aqui.
E nestas seis décadas que serão comemoradas ao longo de
2016, a marca inicia as festividades com a instalação de um
grande numeral “60” no topo do prédio central de sua fábrica localizada na cidade de São Bernardo do Campo, SP. A
contribuição decisiva para a evolução dos veículos comerciais e o desenvolvimento dos meios de transporte, bem como
para o crescimento da indústria automobilística nacional, são
alguns dos destaques de seu sucesso nacional.
Em relação aos ônibus, a fabricante tem aqui uma das mais
importantes unidades de produção do mundo, sendo reconhecida um centro de desenvolvimento do veículo, produzindo os mais diversos modelos para variados nichos no segFEV 2016
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mento, com chassis dotados de tecnologia, qualidade e
eficiência operacional.

Montadora

De olho em São Paulo
Em um mercado dominado pela concorrência, a
Volvo Bus planeja reconquistar maior
participação no sistema de ônibus de São
Paulo, oferecendo produtos convenientes para
atender a futura licitação dos serviços.
Acessibilidade e maior capacidade são termos
de ordem presente nos chassis com piso baixo.

A

inda sem data certa para acontecer, mas
com reais possibilidades de impulsão ao
mercado brasileiro de ônibus, a licitação
dos serviços de ônibus na capital paulista
mexe com o setor fabricante de chassis no sentido de se oferecer veículos adequados ao que pede o edital. Com isso, as principais fabricantes
brasileiras se preparam para oferecer produtos
com a mais alta tecnologia e capacidade de transporte. Sempre trabalhando no desenvolvimento
de novos veículos, apropriados à mercados e nichos específicos, a Volvo Bus Latin America promoveu alguns rearranjos de evolução em seu modelo com piso baixo B360S, nas versões articulada e biarticulada. Com isso, o objetivo é de se
ajustar aos termos veiculares determinados pela
FEV 2016

licitação paulistana com um veículo competitivo e
robusto.
De acordo com o engenheiro Idam Stival, coordenador da Engenharia de Vendas da Volvo, a
estratégia era aumentar a capacidade de transporte na versão articulada do chassi B360S. “Para
isso, ampliou-se seu comprimento, que passa a
ter 21 metros, dimensão até então só adotada na
versão com piso alto, o B340M”. Além disso, um
novo sistema de refrigeração do propulsor, que
antes era instalado no teto do ônibus, no primeiro
módulo do chassi, e que agora se localiza sobre o
motor, fixado em sua lateral esquerda, logo atrás
do primeiro eixo, permitindo assim um visual externo mais limpo à carroçaria.
8

Montadora
“Outros quesitos levados em consideração para o
alcance de um novo padrão de layout interno e de
conforto foram a localização do posto de motorista
em posição convencional (não haverá mais a opção de instalação central, não obstante uma ideia
de vanguarda para os ônibus), o reposicionamento
dos entreeixos e a preparação para a aplicabilidade do sistema de ar-condicionado”, comentou
Stival.
A montadora, com sua expertise em chassis maiores para o transporte público urbano, ainda dispôs de uma unidade de seu modelo biarticulado
B360S para o sistema paulistano, também visando
o novo contrato de serviços de ônibus, apesar da
não definição no edital sobre a operação de modelos de ônibus com comprimentos acima de 23 metros. O referido veículo (com 27 metros de comprimento), além do ar-condicionado, estabelecido
para os novos ônibus que entram em operação,
conta com portas deslizantes (sliding doors) com
acionamento elétrico, conceito a ser testado e validado com vistas na maior eficiência nos processos de embarque e desembarque. “A inovação é
uma das melhores soluções para se aumentar a
velocidade dos embarques e desembarques, bus-

cando assim maior produtividade”, enfatizou o
engenheiro.
O conceito de ônibus urbano com piso baixo no
Brasil ainda tem um longo caminho a percorrer.
Em função da falta de qualidade do pavimento de
ruas e avenidas das médias e grandes cidades
brasileiras, o transporte público realizado pelo modal mantém a predominância histórica por modelos com piso alto e suspensão metálica, o que não
favorece em nada a acessibilidade. “É preciso iniciativas públicas para se mudar a imagem dos serviços, pretendendo-se focar na melhoria operacional, facilitando a alimentação e a integração da
rede”, concluiu Stival.
O sistema paulistano de ônibus urbanos é um
dos mais complexos do mundo (se não o mais).
Com isso, a exigência por veículos com grande
capacidade, de maior potência e moderno, é a
oportunidade da Volvo em promover seus desenvolvimentos em um mercado bem seletivo. Para
isso, a montadora disponibilizou para avaliações e
testes três unidades dos referidos chassis. Afinal,
são seis milhões de passageiros transportados
diariamente.

Fotos - Auto Sueco/Volvo

Raio-X dos modelos
Motor – Volvo D9B (9,4 litros,
vertical)
Potência – 360 cv
Torque – 1.600 Nm
Transmissão – ZF Ecolife
Suspensão – Pneumática, com
controle eletrônico de elevação
Freios – EBS5 (com ABS, ASR,
sensor de desgaste das pastilhas, frenagem combinada –
retarder e freio de serviço -,
auxílio de frenagem de emergência)
Arquitetura eletrônica – Volvo
BEA2, sistema eletrônico Multiplex
Capacidade técnica – 30.500
Kg articulado e 42.000 Kg biarticulado
Sensores de incêndio no motor
A Volvo usa de sua expertise em transporte urbano ao oferecer veículos mais
acessíveis e com maior capacidade de passageiros

FEV 2016
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Fonte – Volvo Bus LA

Lançamento

O futuro Volare Cinco
Um novo veículo comercial para o transporte de passageiros está para nascer. Com previsão
de lançamento para o primeiro semestre deste ano, o modelo Volare Cinco traz uma proposta
de explorar um nicho entre o micro-ônibus e as vans.

A

inda é um protótipo, apresentado para a
imprensa segmentada que tratou de
questionar sobre seus detalhes. O projeto
se enquadra na categoria de microônibus, de mini-ônibus ou de van? Haverá algum
derivativo para uma operação especial? Os representantes da Volare, marca tradicional na fabricação brasileira de veículos comerciais com menor
porte, ressaltaram que a novidade pode ser proclamada como compacta, antevendo o mercado
que atende uma pequena demanda de passageiros, entre 13 e 20, acomodados em um ambiente
com comodidade e segurança.

mos uma parceria com a Agrale no desenvolvimento do chassi, hoje resolvemos criar o nosso
próprio chassi e a carroçaria”, explicou Gelson
Zardo, diretor-geral da Volare.
A decisão pelo projeto integral do modelo foi tomada em 2011, quando foi contratada uma equipe
especial na criação do quadro, na acomodação do
propulsor e nos demais componentes veiculares.
Disso, partiu-se para a concepção da carroçaria,
com um design que se destaca pelo modernismo e
elementos inovadores. “Queremos explorar um
nicho que se encontra entre a van e o microônibus. Em um comparativo, digamos que o
Volare Cinco deva ser reconhecido como um veículo compacto, competitivo e ideal para o transporte de passageiros, nosso principal foco”, ressaltou o executivo.

O Volare Cinco, assim denominado, tem origem
no modelo V5, apresentado no ano de 1999. Algumas unidades foram vendidas, mas não superaram as expectativas de comercialização daquela
época. “O protótipo do Volare Cinco é um sonho
da Marcopolo em disponibilizar ao mercado um
veículo integral, com as características propostas
por nossa engenharia. Se, naquela época, tínhaFEV 2016

Pensando em um modelo otimizado, a engenharia da marca gaúcha escolheu parceiros de peso
para compartilhar a tecnologia automotiva, tanto
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Lançamento
em propulsor, como nos demais elementos que
compõem a sua estrutura. Outro detalhe é que a
Volare fez todo um comparativo entre as vans
existentes no mercado, objetivando alcançar ganhos em peso, espaço, ergonomia, operação e
acabamento. “O projeto é de um veículo para
transportar pessoas, atendendo regras que determinam os aspectos construtivos de versões
para o mercado escolar, de fretamento e de turismo”, disse Roberto Poloni, diretor de engenharia da Volare. O Brasil tem nichos específicos para sua comercialização, mas o mercado externo
também está na mira da fabricante, que pretende ofertar sua novidade além de suas fronteiras.

pit do motorista também sofreu um processo
detalhado de pesquisa ergonômica, visando uma
condução eficiente e confortável. Para os passageiros, uma grande preocupação foi o posicionamento das poltronas, com a ancoragem das mesmas e dos cintos de segurança. “Agregar a parte
mecânica ao espaço do motorista, buscando uma
dirigibilidade eficaz. Para os passageiros, a meta
é proporcionar conforto e segurança”, lembrou
Poloni.
Com um padrão de acabamento semelhante
aos processos de fabricação dos automóveis, a
Volare, com seu novo projeto, vai passar de encarroçadora para montadora, ampliando o leque
de oportunidades para o transporte escolar, fretado e de turismo. A carroçaria, por exemplo,
tem sua estrutura baseada no uso do plástico
reforçado injetado, que a torna leve e resistente,
com detalhes bem marcantes no design, conjunto óptico e chapeamento.

Para Poloni, ouvir o operador e o motorista foi
fundamental no desenvolvimento do Volare Cinco. “Nossa intenção foi pensar nos detalhes para
promover conforto, acessibilidade, facilidade em
manutenção, com funcionalidade, ao mesmo
tempo oferecendo um produto atrativo e moderno”, completou. Robustez também é uma qualidade inerente em seu DNA, com a aptidão para
enfrentar as difíceis condições operacionais em
nosso cotidiano.

O novo modelo terá sua produção na nova
planta fabril da Volare, na cidade capixaba de
São Mateus. Pensando em imprimir um novo
sentido de promoção de sua qualidade, a fabricante lança mão de novos conceitos veiculares,
onde três pilares são sustentados pelo idealismo
da inovação – uma fábrica nova, um veículo novo
e um processo totalmente novo de montagem.

Na construção do novo modelo foram utilizados
perfis tubulares, promovendo paredes mais finas,
o que permite um salão de passageiros mais amplo, em comparação com a concorrência. O cock-

A novidade terá seu lançamento comercial ainda no primeiro semestre deste ano. Com um design inovador, o modelo
irá concorrer com as vans e os veículos do segmento de micro-ônibus, nos serviços de fretamento, turístico e escolar
Fotos - João Luiz Oliveira
FEV 2016

11

Combustível alternativo

Do lixo e do esgoto
para o transporte
Uma nova matriz energética pode ser adota com a viabilização comercial do biogás em
diversos setores

Q

uando se pensa em uma nova matriz energética para os ônibus urbanos, visando
a substituição do petróleo como fonte primária, a bioenergia e a bioeletricidade se
caracterizam como soluções viáveis para a mitigação dos efeitos perversos da poluição. O gás biometano é um exemplo de bioenergia que representa uma grande oportunidade de exploração dos
aterros sanitários, da biodigestão de excrementos
animais, dos restos de culturas agrícolas, esgoto
urbano e do vinhoto da cana-de-açúcar, subproduto altamente poluente. Da cana-de-açúcar também é possível a geração de energia elétrica, por
meio da queima da palhada e do bagaço.

ao Aproveitamento Energético de Biogás no Brasil,
o PROBIOGÁS, se destaca no cenário brasileiro
com o objetivo de ampliar o uso energético eficiente de combustível alternativo, inserindo-o na
matriz energética nacional.
A indústria brasileira do ônibus já produz modelos com tração limpa que podem se beneficiar da
bioenergia no cenário das cidades, estando um
passo a frente de muitos países no desenvolvimento tecnológico, visando a mitigação da poluição, com modelos de trólebus, a baterias ou ainda
com motores de combustão movidos pelo biogás.
Única montadora de chassi a oferecer um ônibus
equipado com a propulsão a biogás aqui no Brasil,
a Scania revela que há 10 cidades interessadas na
demonstração da sua tecnologia, que pode alcançar vantagens de custo e operação bem expressivas frente aos modelos convencionais movidos a
diesel.

Como se vê, são dois tipos de combustíveis que
podem mover os ônibus urbanos brasileiros com
eficiência e resultados bem expressivos em termos
de redução das emissões poluentes nas grandes
cidades. São ricas oportunidades ecológicas que
podem colocar o País em um patamar evoluído em
meio as altas concentrações poluentes no mundo,
ainda mais neste momento em que se procura
soluções para preservar a saúde do planeta Terra.
Com grande certeza, temos capacidade de nos
tornar líderes ambientais e referência em transporte urbano limpo.

A revista AutoBus conversou com a Associação
Brasileira de Biogás e Biometano (ABiogás) sobre
o mercado brasileiro e seu potencial quanto ao
uso do biocombustível em diversos setores do
País.

Para se ter uma ideia da potencialidade brasileira
na produção do biometano/biogás, a Associação
Brasileira de Biogás e Biometano (Abiogás) revela
que o parque nacional pode produzir cerca de 20
bilhões de metros cúbicos ao ano nos setores sucroalcooleiro e na produção de alimentos, enquanto que no setor de saneamento básico, resíduos
sólidos e esgotos domésticos, o volume é de três
bilhões de metros cúbicos ao ano.

Revista AutoBus - Qual a importância do biogás/
biometano na matriz energética brasileira?
ABiogás - O biogás é uma fonte renovável de
energia disponível, ligada a atividades e processos
de produção que geram resíduos e efluentes orgânicos. O Brasil pode se considerar um país privilegiado em relação à produção e uso do biogás, uma vez que possui grande produção de resíduos
de alto valor energético, devido ao modelo econômico de base agroindustrial, e um clima tropical
favorável ao processo de biodigestão. Além disso,
o biogás e o biometano podem ser produzidos de
forma descentralizada, ou seja, no local aonde de
sua utilização, reduzindo custos de transporte,
típicos dos combustíveis convencionais, produzidos no litoral e utilizados a grandes distâncias território adentro. Desta forma, economizase o combustível que seria utilizado para distribuir

Resta a instituição de fomentos governamentais
e regras claras para que ocorram investimentos,
tanto público, como privado, na infraestrutura necessária para a geração de energia, bem como o
estabelecimento de mecanismos financeiros para a
operação (financiamento para a aquisição dos veículos, subsídio tarifário (?) e segurança contratual
ao operador). Uma iniciativa inédita ocorre atualmente com o Projeto Brasil-Alemanha de Fomento
FEV 2016
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Combustível alternativo

O biocombustível revela-se uma excelente oportunidade
para a promoção de sistemas de transporte coletivo mais
limpos, com equilíbrio ambiental. No Brasil, alguns
projetos pioneiros visam a maior presença do biogás na
geração de energia. Em se tratando de ônibus, a Scania
aposta na tecnologia alternativa para as cidades

combustível, o que torna esses combustíveis sustentáveis não somente ambientalmente, mas também economicamente.
AutoBus - Em se tratando de soluções em termos
de eficiência e de baixo carbono, o momento é
propício para uma maior exploração do biocombustível em nosso País. O que a ABiogás tem feito
no sentido de fomentar seu maior uso?

AutoBus - Quanto a combustível veicular, como
está sendo sua utilização na atualidade? Se ainda
pensarmos em transporte público, há muito a se
fazer para uma expansão de fornecimento aos
veículos ônibus. O que é preciso para que de fato
isso ocorra?

ABiogás - O biometano, derivado do refino do
biogás é um combustível gasoso de qualidade já
definida pela Resolução ANP 08/2015. Portanto,
em condições legais e normativas para ser integrado como combustível. Em termos de redução
de emissões de gases do efeito estufa, o biometano reduz 95% as emissões se comparado ao diesel. No entanto, ainda é necessário conferir, através de políticas públicas adequadas, qualidade e
disponibilidade firme à esses energéticos, para
que esta possam se disseminar na matriz energética brasileira de forma definitiva. Para isso, a ABiogas está propondo ao Governo Federal o Programa Nacional de Biogas e Biometano, contendo o
que entendemos como uma agenda mínima propositiva para a produção e uso do biogás no País.

ABiogás - No ano passado a Scania do Brasil importou um ônibus Scania Euro 6, projetado na Europa para uso exclusivo de gás natural comprimido. Esse veículo rodou no Brasil por mais de 10
mil quilômetros com biometano produzido a partir
de diversas fontes: esterco de galinhas poedeiras
(Itaipu Binacional), aterro sanitário (Ecometano),
resíduos da cana de açúcar (Geoenergética) e resíduos agroindustriais diversos (Ecocitrus), o ônibus Scania Euro6 foi submetido a testes de média
duração e não houve nenhum registro negativo
quanto ao uso de biometano no lugar de gás natural, mesmo em condições diversas. Para que isso
seja disseminado, é necessário o reforço das políticas públicas de incentivo aos produtores de biogás/biometano, bem como para aquisição e produção de veículos aptos a rodar com esse biocombustível. A ABiogás vê no biometano como combustível veicular uma grande oportunidade de geração de renda e sustentabilidade para o Brasil e
tem trabalhado na propostas destas políticas.

AutoBus - Quantas cidades brasileiras já produzem o biometano para a geração de energia
elétrica?
ABiogás - No Brasil já existem dezenas de planFEV 2016

tas de aproveitamento de biogás, sendo grande
parte das mesmas para produção de energia elétrica e/ou térmica. A aplicação de biogás como
fonte de energia elétrica renovável vem avançando fortemente no setor alcooleiro, produção de
alimentos e no aproveitamento dos gases de aterro. Muitas iniciativas se destacam, dentre elas,
recentemente o governo do Estado do Paraná iniciou a implantação de um projeto de geração elétrica com biogás no município de Entre Rios do
Oeste.
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Acessibilidade rodoviária

Novo conceito Elevittá
em operação
Antecipando-se aos novos requisitos de
acessibilidade das pessoas com deficiência
nos veículos rodoviários, contidos na revisão
da norma ABNT NBR 15320, as empresas
Elevittá Elevadores e Comil Ônibus
apresentaram um novo modelo de elevador.

A

partir de março de 2016, os ônibus com
características rodoviárias, ou seja, com
apenas uma porta, poltronas que reclinam e com menor capacidade de passageiros em relação ao modelo urbano, terão que
ter mecanismos diferenciados para atender o acesso de pessoas com mobilidade reduzida.

inovação que promove maior dignidade ao cidadão
que não tem condições adequadas de acessibilidade ao interior do veículo. De acordo com a empresa, seu equipamento é 100% elétrico, o que reduz
as possibilidades de manutenção por não possuir
sistemas hidráulicos que são geralmente causadores da maior parte dos problemas de manutenção
de equipamentos de acessibilidade. Outro detalhe
é que o elevador não promove mudanças no layout do salão de passageiros. A poltrona onde está instalado o sistema não necessita de localização
especial e o espaço reservado para sua operação
continua sendo reservado para acomodação de
malas ou pacotes.

A fabricante gaúcha Elevittá Elevadores deu a
largada nesse processo com a apresentação de
seu desenvolvimento, no fornecimento dos primeiros ônibus rodoviários (com carroçarias da marca
Comil Ônibus) para a operadora baiana Rota 13.
Seu Elevador de Embarque Fácil representa uma
FEV 2016
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tões relacionadas a manutenção.
“O Elevador de Embarque Fácil também conta
com um sistema de segurança redundante
que impede que o mesmo funcione se houver
alguma falha no sistema ou dano nos componentes que possam comprometer a segurança do passageiro”, observou Weinert.

Fotos - Comil Ônibus

Para a Comil, este conceito de plataforma
elevatória é uma das opções que podem ser
aplicadas, visando o atendimento da Portaria
INMETRO n° 269/2015, com uma performance demonstrada pelas vantagens técnicas na
carroçaria, tais como menor impacto em alterações de estrutura na região do elevador,
maior aproveitamento de espaço, simplicidade do conjunto, praticidade e conforto para o
usuário portador de necessidades especiais.
De acordo com Paulo de Lara, gerente de Negócios da encarroçadora gaúcha, a dignidade
ao cidadão com problemas para se locomover
é um fator determinante. “A sociedade recebe
bem esse novo conceito. Isso faz com que
surja a igualdade com os demais passageiros”, observou ele.
Em se tratando do impacto financeiro na aquisição das carroçarias em atendimento a
nova norma, de Lara informou que haverá
um aumento de aproximadamente 2,5% sobre o investimento total chassis e carroçaria,
considerando preço de venda direta ao
cliente.

O mercado do transporte rodoviário tem agora uma nova
opção em acessibilidade. E a parceria entre a Elevittá e a
Comil Ônibus larga na frente com a oferta do novo
equipamento

Outro detalhe interessante que proporciona uma
melhor acomodação do passageiro em sua poltrona é que a mesma se desloca lateralmente para
fora do ônibus, facilitando toda a operação e promovendo maior comodidade.

O que significa
Pessoa com deficiência: aquela que têm impedimento de
longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou
sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na
sociedade em igualdades de condições com as demais
pessoas. Texto ajustado conforme Lei 13.146/2015 (LBI
– Lei Brasileira de Inclusão).

“O nosso equipamento foi projetado para ter uma operação simples e eficiente com a menor
quantidade de peças móveis possíveis, também
relacionada a operação, são apenas dois comandos, sobe e desce, isso reduz a chance do operador cometer enganos na hora de manuseá-lo”,
comentou Erivelto Soares Weinert, diretor da Elevittá Elevadores. Ainda, segundo o executivo, com
o intuito do melhor uso da inovação, a fabricante
disponibiliza um técnico para realizar o treinamento junto a motoristas e técnicos em manutenção
das operadoras que adquirirem o novo equipamento, sendo um importante diferencial para sanar todas as dúvidas de operação e também quesFEV 2016

Para o executivo, a escolha pelo tipo de mecanismo ou marca fabricante do elevador será do cliente, em atendimento ao seu perfil
de operação. Haverá sim uma apresentação
dos projetos disponíveis aos modelos fabricados pela Comil. “Nossa empresa possui um departamento de engenharia de desenvolvimento voltado a atender as necessidades de mercado. E as
nossas carroçarias estarão preparadas para atender toda a demanda gerada pelos clientes com as
novidades do mercado, e assim produzindo ônibus
na medida certa”, concluiu de Lara.

Pessoa com mobilidade reduzida: aquela que tenha, por
qualquer motivo, dificuldade de movimentação, permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da
percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa
com criança de colo e obeso. Texto ajustado conforme
Lei 13.146/2015 (LBI).
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Uma meta ainda longe
do ideal

N

o transporte coletivo feito pelo ônibus
nas cidades brasileiras, a acessibilidade
física aos veículos ainda é uma barreira a
ser ultrapassada, com o objetivo de melhora do embarque e desembarque das pessoas
portadoras de alguma deficiência locomotora e
mesmo aquelas com suas capacidades normais de
mobilidade.

versou com Mila Guedes, membro da Comissão de
Mobilidade a Pé e Acessibilidade da ANTP - Associação Nacional de Transportes Públicos - e blogueira no site do Mobilize Brasil – Portal de Mobilidade
Urbana Sustentável. Mila, que tem esclerose múltipla e dificuldade de locomoção, estuda capacitação e inclusão da diversidade humana na sociedade e trabalhou junto à ONG Access Living, em Chicago - referência de organização de vida independente nos EUA.

O desafio é bem expressivo, pois os espaços urbanos no Brasil (passeios públicos e pontos de
paradas dos ônibus) não recebem uma devida atenção do poder público para que facilitem um
deslocamento adequado ao cidadão em seu direito
de ir e vir. Nesse contexto, a revista AutoBus con-

Acompanhe a seguir uma pequena entrevista,
realizada por e-mail, abordando o assunto na visão de uma pessoa com grandes dificuldades de
se locomover usando o transporte público.

Revista AutoBus - É de conhecimento notório
que os serviços de ônibus urbanos do Brasil não
privilegiam o aspecto acessibilidade às pessoas
com mobilidade reduzida. Por que isso ocorre e o
que fazer para mudar esse cenário?

utilizar os ônibus
urbanos em muitas
cidades brasileiras.
Cidadania no Brasil
precisa ser conquistada ou exigida?

Mila Guedes - Na minha opinião, isso acontece
porque não temos uma frota padronizada para
atender este público. Realmente não conheço os
serviços de ônibus utilizados em todo o nosso país, mas das capitais brasileiras que conheço percebo os diferentes tipos de veículos. Sei das
dificuldades econômicas para se trocar a frota,
mas o ideal é garantir que os novos veículos sejam de piso baixo e de plataformas, que são os
mais bem indicados para o transporte seguro de
cadeirantes, pessoas com mobilidade reduzida,
carrinhos de bebês, entre outras necessidades.

Mila - Pois é, penso que no Brasil o
fortalecimento da
educação e leis
rígidas e bem fiscalizadas farão toda a
diferença. Adoraria
que
no
Brasil
(novamente chamo
a atenção para o que acontece com outras cidades
que conheço no exterior) os motoristas fossem a
autoridade máxima do veículo. Zelando não somente pelo veículo, mas também pela segurança
de todos. Por exemplo: quando estou no ponto
aguardando o ônibus e ele se aproxima e me
vê, deve parar, retirar as pessoas que estão sentadas ou em pé próximas ou no meu local de
transporte, deixar somente eu entrar, fazendo
com que todas as demais pessoas que querem
embarcar aguardem lá fora me acomodar, colocar
os cintos de segurança e, após a minha devida
acomodação, embarcar as demais pessoas e sair
com o veículo. Aí está a diferença que a educação,
a aplicação e a fiscalização correta de leis fazem.

AutoBus - Alguns mecanismos procuram facilitar
o acesso aos veículos de quem precisa embarcar,
como o elevador, por exemplo. Mas é um equipamento que não privilegia tal ação na esfera urbana. Ônibus com piso baixo ou então plataformas
em pontos de ônibus seriam o mais indicado?
Mila - Exatamente. Conheço várias cidades fora
do Brasil em que embarco nos ônibus com muita
facilidade, pois a maioria dos veículos apresenta
este mecanismo. Quando me deparo com um ônibus que tem elevador, ele sempre está em bom
estado, e faz a transferência de maneira adequada.

AutoBus - Além dos próprios ônibus, os pontos
para passageiros não recebem qualquer tipo de
beneficiamento que permita um acesso mais cômodo ao usuário cadeirante ou com alguma dificuldade. Outros equipamentos, como terminais,
pouco ou nada favorecem os deslocamentos. O

AutoBus - Em termos do bom atendimento, as
operadoras de ônibus sempre são destacadas negativamente pela imprensa na falta de qualificação
em seus serviços. Constantemente vemos matérias que exploram a dificuldade das pessoas ao
FEV 2016
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poder público municipal é o principal responsável
pela mudança desse conceito arcaico em transporte coletivo?
Mila - Conheço poucos pontos de ônibus na cidade de São Paulo. Destes, o que mais me incomoda é o despreparo do motorista de parar o ônibus
adequadamente no meio-fio para que eu possa
utilizar a rampa de maneira correta. Muitas vezes, eles param no meio da rua, impossibilitando
a minha entrada. E, quando insisto em entrar, o
ônibus tem que fazer manobra. Consegue imaginar a cena? É realmente hilário.
AutoBus - No segmento de ônibus rodoviário,
vemos que a partir do ano que vem uma nova
legislação determinará que haja mecanismo de
embarque e desembarque facilitados nos veículos. O elevador será o grande destaque na configuração. A palavra dignidade será promovida
com esse equipamento em veículos até então
sem condições para um acesso facilitado?

AutoBus - Qual a sua experiência com os serviços de ônibus urbanos em se tratando de acessibilidade?
Mila - Na cidade de São Paulo, procuro embarcar
nos terminais de ônibus. Independentemente se
for nos terminais ou nos pontos de rua, somente
faço se estiver acompanhada, pois me sinto mais
segura durante o embarque e o desembarque.
Vale observar que os ônibus que utilizo não têm
o piso baixo, dificultando o meu transporte. Sempre há necessidade do cobrador em me ajudar.
Mais uma vez, trago minha experiência em outros países, onde tenho uma vida completamente
independente, e utilizar o transporte público faz
parte dela.
AutoBus - Acessibilidade universal deveria ser
uma regra e não exceção. Teremos uma transformação futura quando o assunto é a promoção
do direito de ir e vir das pessoas nas cidades
brasileiras?
Mila - Sem dúvida. Na cidade de São Paulo, sinto que há um esforço de melhoria, mas a cidade
é muito grande e o investimento exigirá tempo e
continuidade.

Foto - Volare

Mila - Quero muito acreditar que os ônibus rodoviários e os ônibus de turismo terão os tão sonhados elevadores para o embarque e desembarque dos passageiros cadeirantes. E que este
seja realizado com segurança, respeito e dignidade. Não utilizo estes veículos, mas sempre que
vejo algum e, principalmente, com a sinalização
de acessibilidade destacada no painel, paro e

pergunto como é feito este acesso. Para a minha
surpresa, é feito no colo do motorista.

Acessibilidade em ônibus. Uma questão a ser resolvida com urgência
FEV 2016
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O novo Mondego
Uma das principais marcas fabricantes de
carroçarias no Brasil realiza alterações em seu
modelo urbano objetivando veículos mais
modernos, acessíveis e com custo operacional
otimizado.

A

Caio Induscar, que neste ano celebra
seus 70 anos de vida, apresentou recentemente a repaginação de sua carroçaria
urbana Mondego. Essa nova versão, segundo informa a encarroçadora, foi criada para
atender às necessidades do mercado externo de
transporte urbano de passageiros. De acordo
com Maurício Lourenço da Cunha, diretor industrial da Caio, o modelo, para chassi com motorização traseira, foi projetado com vários itens
intercambiáveis entre outros modelos da marca
Caio, conciliando tecnologia com baixo custo de
manutenção. “A carroçaria conta com portas tipo
fole, para-brisa com nova curvatura para garantir
maior visibilidade, novo cockpit e painel, entrada
de ar forçada para a cabine do motorista, itinerários eletrônicos em LED, o que facilita a visualização e aumenta a vida útil do componente”,
explicou Maurício.

mum, ambos possuem características distintas
quanto à aplicação e suas especificações técnicas. “O Mondego possui balanço dianteiro menor,
otimizando sua capacidade de passageiros, espaço interno, e conferindo ao modelo maior agilidade em ruas com ângulos de entrada maiores.
Para atender às necessidades dos clientes, o urbano é oferecido na versão piso baixo. Já o Millennium, possui balanço dianteiro maior em comparação ao Mondego, trazendo ao modelo os
conceitos de velocidade e conforto. Ele é oferecido ao mercado nas versões piso baixo e normal”,
disse.
Em 2016, a encarroçadora paulista comemora
70 anos em um mercado altamente competitivo.
Maurício Cunha ressaltou que ao longo dos anos,
a Caio passou por períodos históricos de grandes
mudanças políticas, econômicas e sociais, com o
desafio de acompanhar a evolução do mercado
de transporte urbano de passageiros. “Por isso, é
uma grande vitória chegar aos 70 anos de atividades como uma das principais marcas do setor”, observou.

Ainda, segundo o diretor, a fabricante possui
em seu portfólio dois modelos de urbanos com
motorização traseira, que são o Millennium e o
próprio Mondego. Apesar de atributos em coFEV 2016
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sociais, mantendo-se num patamar de liderança e
crescente inovação. “Comparando o ônibus Jardineira, primeiro modelo da marca com estrutura
em madeira, com o Millennium BRT Superarticulado, por exemplo, que possui 23 metros de comprimento e tecnologia de ponta, notamos que a busca por inovações está no DNA da empresa. Por
isso, procuramos estar sempre à frente no desenvolvimento de produtos e processos”, enfatizou.

Para o diretor da Caio, manter a empresa saudável,
com uma equipe unidade na produção de veículos
caracterizados pela qualidade e durabilidade, são
diferenciais imprimidos na filosofia administrativa
da Caio

O executivo ainda falou sobre a evolução do setor e dos produtos para atender as necessidades
específicas de cada cliente e estar sempre atenta
às questões de mobilidade urbana, ambientais e

Detalhes marcantes realçam as linhas externas
da carroçaria
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A Caio foi a responsável por muitos lançamentos
e veículos dedicados ao transporte público urbano
e rodoviário. Sua linha de produtos, desde os primeiros modelos, até hoje, retratam esse histórico
de acontecimentos. Presente em quase todos os
cenários brasileiros, a encarroçadora teve e tem
um importante papel na questão da mobilidade
urbana e no desenvolvimento das cidades. Seu
diretor destaca que a empresa procura estar sempre na vanguarda, pois faz parte de nossa missão
apresentar ao mercado soluções para aumentar a
eficiência e a qualidade do transporte urbano de
passageiros. “Nosso objetivo é sempre produzir
carroçarias de acordo com as necessidades de cada cliente, o que nos trouxe ao longo dos anos
uma visão mais ampla acerca das reais necessidades do mercado e dos usuários, como adequar
nossos modelos ao motor Euro V, também na aplicação de ônibus elétricos, versões com piso baixo
articuladas, acessibilidade (rampas, elevadores),
tecnologia embarcada (Wi-Fi, monitores, GPS, Sistema Multiplex, etc)”, lembrou Maurício.

Encarroçadora
Neste momento complicado da economia brasileira, não há como fugir da crise. E saber lidar com
tal situação negativa é uma maneira de sobrevivência no mercado. “Sabemos que é um problema
no mercado em geral e nossas medidas foram: adequar o tamanho da empresa, de acordo com a
diminuição da demanda no País; reduzir ainda mais
os desperdícios no processo, lançar produtos para
atingir novos segmentos como o Solar 3400 (novo
rodoviário) e modernizar outros produtos como no
caso, o Mondego”, disse o executivo.
Outro detalhe destacado foi que o foco da Caio
Induscar é manter a empresa saudável e nossa
equipe unida, continuando a produzir produtos de
qualidade e duráveis. Períodos de crise geram
grandes oportunidades de rever e melhorar processos, desenvolver soluções criativas para nossos
clientes, estreitar laços com fornecedores, além de
depurar o mercado. “Todo esse processo, aliado à
busca contínua pela excelência, tem como resultado, uma empresa que consegue atravessar os períodos adversos mais forte, unida e pronta para retomar o crescimento”, concluiu.

A primeira unidade do novo Mondego foi apresentada
no projeto Transantiago, da capital chilena Santiago. O
veículo conta com entre baixa e um salão para
passageiros que promove um ambiente com mais
conforto
Fotos - Divulgação/Caio

70 anos
ção das chapas de aço comum por galvanizadas e depois
sendo sucedidas por duralumínio. Com o passar dos anos, novos chassis e novas tecnologias são introduzidos
no mercado e os ônibus ficam maiores, com configurações que melhoraram as viagens.
Por muito tempo, a encarroçadora vem conquistando
espaço destacado no cenário urbano com seus modelos
específicos para tal operação. Para o presente e seu futuro, há uma tendência que deve ser seguida no desenvolvimento de novos produtos, levando-se em consideração a acessibilidade, o uso de iluminação de LED, redução do peso das carroçarias sem a perda da segurança, design moderno, praticidade em manutenção, redução de custos, ruídos e temperatura interna, veículos de
maior porte, conforto interno harmônico, dentre outros
aspectos. O que antes eram apenas caminhões disfarçados de ônibus, hoje representam uma expressiva evolução para a mobilidade coletiva.
Seu histórico de sete décadas é imenso, que não condiz
com este pequeno espaço. Por isso, as poucas palavras
traçadas são apenas para descrever o início do que hoje
representa um dos mais importantes nomes da indústria
mundial de ônibus.

O primeiro ônibus, uma jardineira por sinal, saiu da linha
de montagem em 1946, poucos dias depois da Caio ser
fundada, em dezembro de 1945. Esse veículo levou 30
dias para ser produzida, trabalho puramente artesanal.
Tinha estrutura de madeira, revestida de chapa, as janelas imitavam os trens (acionadas por catracas) e eram
protegidas por grades. Uma versão rodoviária, com uma
escada que dava acesso ao teto para armazenar bagagens, também poderia ser fabricada, tudo ao gosto do
freguês.
A Caio surgiu em São Paulo, mais precisamente no bairro do Brás. Em 1947, dado ao seu sucesso empresarial,
mudou-se para outro bairro paulistano, a Penha, em
acomodações maiores. José Massa, seu fundador, não
poupou esforços para ver crescer o ideal de uma indústria robusta e inovadora. No começo, a principal dificuldade era por materiais específicos para a fabricação dos
veículos, e não de mão de obra, pois o que não faltava
era vontade para o trabalho.
Foi a Caio quem produziu o primeiro de ônibus elétrico,
micro-ônibus e ônibus articulado no Brasil. Em seu salto
tecnológico, introduziu nas carroçarias a estrutura inteiramente metálica, sendo que depois, houve a substitui-
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Montadora

Mercedes-Benz testa chassi
com motorização Euro 6
no Chile

D

evido a sua posição geográfica (cercada por morros e a Cordilheira dos
Andes), a capital chilena
Santiago sofre com o grave problema de poluição. A alta concentração de gases tóxicos, principalmente durante o período de inverno, tem feito a cidade a tomar medidas fundamentais para a redução
das emissões poluentes veiculares,
um dos principais fatores que contribuem para esse mal.
Dentre as ações para combater o
aumento da poluição, o governo
local quer adotar novas tecnologias
alternativas no transporte público,
com uma possível renovação da
frota de ônibus em 2018. Atenta a
isso, a Mercedes-Benz apresentou
recentemente para aquele mercado
o seu chassi com motorização Euro
6, normativa vigente atualmente
na Europa. Informações do representante local da montadora revelam que se houvesse uma substituição da frota de ônibus
urbano de Santiago por veículos com propulsor Euro, a
redução das emissões poluentes seria em torno de 72%.
De acordo com a montadora e sua representante no Chile, o baixo consumo e o alto rendimento operacional, aliados ao câmbio automático, são alguns dos destaques no
chassi. O chassi apresentado no Chile é o OC500 LE
(fabricado na Espanha), com motorização OM 936 de 220
kW de potência, dotado de injeção Common Rail, sistemas
EGR (Recirculação dos Gases de Escape) e SCR (Redução
Catalítica Seletiva), além de catalisador de oxidação e
filtro de particulados. A transmissão automática é da marca ZF, modelo Ecolife. Em termos de conforto acústico, a
Mercedes-Benz destaca o baixo nível de ruído de seu
propulsor.
A moderna eletrônica dá o tom na configuração do chassi. Por meio de um sistema denominado IES-CAN, todos
os componentes eletrônicos estão integrados. A tecnologia
de diagnose a bordo permite um rápido monitoramento de
todas as unidades de controle. Com isso, é possível uma
busca pelas principais funções de funcionamento do veículo, visando encontrar erros e problemas, evitando que o
ônibus fique muito tempo parado para a sua manutenção.
A carroçaria Mondego (novidade para os mercados externos), com 13,15 metros de comprimento e da marca brasileira Caio Induscar, equipa o chassi.
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Ainda distante de chegar ao Brasil, o motor
Euro 6 da Mercedes-Benz desembarca no Chile
para uma série de apresentações, objetivando a
redução dos contaminantes atmosféricos da
capital Santiago.
Foto - Kaufamann

Ficha técnica do veículo
Motor – OM 936 BlueEfficiency (Euro 6), seis
cilindros
Potência – 220 kW (295 cv)
Torque – 1.200 Nm entre 1.200 a 1.600 rpm
Transmissão – Automática ZF Ecolife
PBT – 18 toneladas
Carroçaria – Caio Induscar, modelo Mondego
(entrada baixa)
Comprimento – 13,15 metros
Capacidade – 88 passageiros

Expedição

Expedição BR 319
Marcopolo apoia expedição que destaca a importância da BR 319 para o Brasil.
Deputados e senadores do Amazonas, de Rondônia e Roraima percorreram, em ônibus
Marcopolo, trecho entre Porto Velho e Manaus

Matéria transcrita da revista Viajante/Marcopolo
Texto e fotos - Luiz Fernando Secco

C

om o objetivo de garantir a conservação/
manutenção da estrada BR 319, única
ligação terrestre entre Manaus e o resto
do Brasil, uma expedição de parlamentares amazonenses e rondonienses percorreu, entre
os dias 26 e 28 de outubro, cerca de 800 quilômetros entre Porto Velho (RO), Humaitá, no Sul do
Amazonas, e a capital do Estado do Amazonas. A
expedição procurou fiscalizar o trecho em obras da
BR 319, conhecida como estrada 'problemática',
sobretudo, na época das chuvas, e espera que,
até o fim deste ano, se possa sair de Porto Velho
(RO) pela manhã e chegar a Manaus (AM) no fim
da tarde do mesmo dia.
A estrada é foco de um impasse com o Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), que afirma não haver
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licença para que o trecho em obras (entre os quilômetros 250 e 655 da rodovia) seja reconstruído
e o Ministério Público Federal (MPF) está pedindo
a suspensão da obra. Já foram liberados R$ 349
milhões pelo Governo Federal para revitalizar os
400 quilômetros de estrada, que estão em péssimas condições de tráfego, mas o impasse com o
Ibama impede a realização da manutenção da
estrada.
Segundo a comissão de políticos, a rodovia liga o
Amazonas ao País, fortalece o intercâmbio comercial com os estados vizinhos e, futuramente, ampliará o comércio também com países da América
do Sul e com o resto do mundo pelo Oceano Pacífico. Também vai dar suporte ao escoamento da
produção e ao desenvolvimento do turismo, um
dos maiores potenciais da região.

Expedição
Segundo o DNIT, as obras de restauração começam na saída do município
do Careiro da Várzea, no Amazonas,
até o quilômetro 200, que é trecho no
qual se tem autorização para trabalhar. A partir do quilômetro 200 até o
município de Humaitá, o DNIT não
possui autorização ambiental para
realizar obras de pavimentação, então
será feito apenas o serviço de manutenção para trafegabilidade pela estrada até chegar a Porto Velho.
Segundo o senador Acir Gurgacz, o
Dnit diz que em dez anos mais de R$
80 milhões foram gastos com estudos
ambientais para a realização das obras. “Mais de R$ 1 bilhão foi gasto,
desde 2005, com as obras de recuperação da BR-319. São mais de 600 mil
pessoas que vivem nos 14 municípios
localizados na área de influência da
rodovia. A questão não é só econômica, é social também, pois milhares de
famílias ficam praticamente isoladas
do mundo. É duro quando você ouve
de uma criança de 7 anos que muitas
vezes o seu estudo é atrapalhado pelas chuvas, que não permitem a chegada da professora. Da mesma forma
é desumano quando uma habitante de
Humaitá, cidade do Amazonas, tem
que pegar um avião no estado vizinho, para visitar a família ou fazer um
exame médico mais detalhado na capital do seu estado, em Manaus.”
Abandonada por 30 anos
Com seus 877 quilômetros de extensão, a BR 319 foi construída entre o
fim da década de 1960 e início da década de 1970. A rodovia fez parte do
projeto de expansão e ocupação da
Amazônia pelo regime militar, que via
essa região como “desabitada”, uma
“terra sem homens” e propagava o
lema “integrar para não entregar".
A estrada foi inaugurada oficialmente
em 1976, no governo Ernesto Geisel.
Apesar disso, nunca foi concluída integralmente.
Nas décadas de 1980 e 1990, a manutenção dela
foi completamente abandonada pelo poder público. Só em 2013, as obras de pavimentação foram
retomadas com o asfaltamento das duas pontas
da rodovia.

Idealizada pelos senadores Acir Gurgacz, Valdir
Raupp e Vanessa Grazziotin, a comitiva utilizou
um ônibus Marcopolo Viaggio 1050, com capacidade para 44 passageiros, que transportou com conforto, segurança e agilidade todos os participantes. O veículo contou com diversos itens diferenciados, como vidros colados e sistema de arcondicionado Spheros com calefação, além de sanitário, geladeira, bebedouro e poltrona pneumática com apoio de cabeça para o motorista.

Audiência pública em Manaus
A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam)
realizou no dia 28, audiência pública para apresentação do relatório de viagem da comitiva formada por senadores, deputados estaduais e fede-

Recuperação para o tráfego, mas sem asfalto
em boa parte da via
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Expedição

rais e empresários dos Estados do Amazonas e Rondônia,
que percorram a rodovia BR-319.
Durante a audiência na ALE-AM foram exibidos vídeos e
fotos registrados na viagem pela BR-319. A intenção foi
mostrar à imprensa e à sociedade as reais condições de
conservação da estrada e o que precisa ser feito para
melhorar a trafegabilidade da rodovia.
Obra paralisada
A Justiça Federal acatou parcialmente os pedidos do
Ministério Público Federal no Amazonas (MPF-AM) em
ação civil pública e determinou, em caráter liminar, a
suspensão de quaisquer intervenções que estejam sendo
realizadas no trecho central da rodovia BR-319.
Relatório de inspeção do Ibama, encaminhado ao órgão,
demonstrou que a realização de obras gerou graves danos ambientais no trecho entre os quilômetros 250 e 655
da rodovia, trecho esse que ainda não recebeu licenciamento ambiental do órgão para ser reconstruído.
Na decisão, a Justiça sustenta que “não se pode permitir que uma potencial obra na qual fosse necessário o
prévio EIA/RIMA (Estudo de Impacto Ambiental/Relatório
de Impactos ao Meio Ambiente) se desenvolva sem ele,
ao arrepio da Constituição 1988”.
Além de suspender os efeitos das licenças já concedidas
para a obra, a Justiça determinou ainda ao Instituto de
Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) que não conceda qualquer nova licença ou autorização para quaisquer
atividades na BR-319, até o julgamento final da ação, sob
pena de multa diária no valor de R$ 5 mil. A determinação de suspensão vale, inclusive, para renovação das
licenças já existentes. A decisão destaca ser clara a atribuição do Ibama, e não do Ipaam, para licenciamento
das obras na rodovia, uma vez que se trata de interligação interestadual.
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Mobilidade urbana

A importância de um
corredor de ônibus no
contexto urbano

A

tendendo a 27 bairros das zonas Norte e
Oeste da cidade do Rio de Janeiro, o sistema BRT (Trânsito Rápido de Ônibus)
Transcarioca é uma das soluções para
uma problemática comum nas grandes cidades – a
falta de mobilidade. Com 47 estações e 39 km de
vias segregadas, integrando-se aos sistemas de
trens metropolitanos e metrô, o corredor, na visão
do ITDP Brasil (Instituto de Políticas de Transporte
e Desenvolvimento), tem um importante papel de
indutor na redução de desigualdade social e de
acesso à capital fluminense.

neiro. Com isso, o ITDP Brasil colocou em ordem
uma série de recomendações objetivando a eficiência da operação e para a potencialização de
seus impactos positivos. Para o instituto, o corredor deve ser visto não somente como uma solução
isolada de mobilidade para as áreas que atende,
mas como um eixo indutor de desenvolvimento
urbano capaz de contribuir para a consolidação de
uma cidade mais justa e equilibrada em termos
sociais e ambientais.
A revista AutoBus conversou com o engenheiro
Gabriel Oliveira, coordenador de pesquisas de BRT
do ITDP, sobre o referido trabalho e seu mérito no
desenvolvimento urbano. O especialista faz mestrado de Engenharia de Transportes da COPPE/
UFRJ, com ênfase em Planejamento de Transporte
Público. Gabriel destacou que as cidades bemsucedidas e sustentáveis do século 21 darão maior
prioridade às pessoas, ao integrar os transportes e
o desenvolvimento urbano.

Pensando nisso, a entidade trabalhou durante o
ano passado na coleta de dados para saber do
impacto do sistema nos padrões de mobilidade da
população, na qualidade do serviço prestado, nas
despesas com transporte dos usuários e nas emissões atmosféricas da cidade. O estudo serviu de
base para o relatório Análise de Impacto do BRT
Transcarioca na Mobilidade Urbana do Rio de Ja-

Revista AutoBus - Qual a importância para o
ITDP no levantamento desses dados referentes ao
Transcarioca?

do próprio transporte público. Mas, é interessante
que, mesmo os 4% dos usuários entrevistados
que vieram do carro, também tiveram um ganho
de 10% de tempo em suas viagens. Um corredor
de BRT comporta mais passageiros por veículo
que os ônibus convencionais ou que carros, e
nesse sentido, por ser mais eficiente, foram analisadas também as reduções que o corredor trouxe
em termos de poluição local e global.

Gabriel Oliveira - O ITDP tem trabalhado em
parceria com a prefeitura do Rio de Janeiro desde
a concepção da rede de BRT´s e a implantação do
primeiro corredor da cidade. O BRT Transcarioca
é um corredor único, a primeira conexão entre
Barra e Zona Norte por transporte público de alta
qualidade, passando por zonas consolidadas
(bairros da Zona Norte) e em amplo desenvolvimento (bairros da Baixada de Jacarepaguá e Barra da Tijuca). A pesquisa empreendida no BRT
Transcarioca é importante para avaliar o impacto
que o sistema conseguiu trazer para a realidade
de seus usuários. Para nós, é crucial conhecer
que impactos um sistema que foi reconhecido
como padrão de qualidade Ouro, quando da sua
inauguração, trouxe para seus novos passageiros.
Em termos, por exemplo, de tempo de viagem,
foram economizados em média 38 minutos por
viagem, de incremento de mobilidade (20% dos
usuários entrevistados declararam não fazer viagem similar antes do BRT) e de impacto nos custos com transporte (90% dos usuários entrevistados declararam que seu custo de viagem não aumentou). Uma grande parcela dos usuários veio
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AutoBus - Como esse trabalho poderá ajudar no
desenvolvimento de outros corredores cariocas e
até mesmo em outras cidades brasileiras interessadas no processo de implantação de um transporte coletivo mais atrativo?
Gabriel - O estudo traz diversos dados que são
importantes para compreender os impactos de
um corredor de transporte público na mobilidade
da cidade do Rio de Janeiro. Complementarmente, a partir dos resultados, foram traçadas uma
série de recomendações para a adoção de melhores práticas consagradas e com as quais o ITDP já
teve contato em outros projetos desenvolvidos
em países em que atua, como a China. As recomendações visam assim a aprimorar o BRT
Transcarioca e potencializar seus impactos
positivos.
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Mobilidade urbana

Um corredor de BRT deve então ser visto não somente como uma solução isolada de mobilidade
para as áreas que ele atravessa, mas como um
eixo indutor de desenvolvimento urbano capaz de
contribuir para a consolidação de uma cidade mais
justa e equilibrada em termos sociais e ambientais. Os resultados obtidos nesse trabalho demonstram o impacto e a importância da implantação de um sistema de BRT, dado que 68% das
viagens são utilizadas por motivo de trabalho. O
estudo evidência a capacidade do BRT de induzir a
circulação de passageiros e aumentar os níveis de
acessibilidade dos bairros atendidos por seu traçado, já que 20% dos entrevistados não realizava
viagens no itinerário do sistema anteriormente a
sua operação.

Gabriel - De maneira geral, o Transcarioca foi
avaliado positivamente pelos usuários, em comparação com os modos utilizados anteriormente à
sua operação. 66% dos entrevistados indicaram
uma melhora da qualidade em relação ao serviço,
ao conforto e à segurança do sistema.

Dentre as recomendações feitas, destacam-se:
aperfeiçoar o ajuste da frequência nas linhas troncais e alimentadoras do sistema de acordo com a
demanda diária observada para responder à superlotação e aumentar a confiabilidade do sistema; aperfeiçoar a integração do sistema com modos de transporte ativo (caminhada e bicicleta)
para mitigar os impactos de viagens motorizadas
nos trechos complementares da viagem; promover a integração tarifária com o sistema de Metrô
para contribuir no acesso à cidade e adotar medidas de Desenvolvimento Orientado ao Transporte
no entorno do corredor para desenvolver centralidades amigáveis à caminhada e não dependentes
do automóvel particular.

Entretanto, a superlotação dos veículos foi indicada como tendo piorado para 44% dos usuários.
Além disso, 25% dos entrevistados avaliaram negativamente o serviço prestado pelas linhas alimentadoras do sistema, citando principalmente a
baixa frequência dos ônibus.

O tempo médio por viagem foi drasticamente reduzido em 35% (38 minutos), de uma média de
109 minutos antes da implantação do BRT, para
71 minutos após o início de sua operação. O tempo médio de espera no trecho principal dos usuários entrevistados também foi reduzido em 40%.
Outro ponto destacado foi a percepção sobre o
interior dos veículos, com uma melhora comparativa em termos de percepção de 77%.

AutoBus - Quanto a questão de melhorias em sua
eficiência operacional, o que é necessário para se
mudar alguns pontos negativos presentes no corredor?
Gabriel - Dentre os pontos negativos apontados
pelos usuários, uma das recomendações seria aperfeiçoar o ajuste da frequência nas linhas troncais e alimentadoras do sistema de acordo com a
demanda diária. Esta medida contribui como resposta à superlotação e aumenta a confiabilidade

AutoBus - Em linhas gerais, como foi avaliado o
Transcarioca pelo público entrevistado?
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Mobilidade urbana
Divulgação

do sistema, dado que ao aumentar a capacidade
diária deste, diminui consequentemente o tempo
de espera dos usuários, resultando na redução do
tempo de viagem total e na lotação dos veículos,
principal ponto negativo do serviço na percepção
dos entrevistados.
Outra maneira de diminuir a lotação desses veículos seria aperfeiçoar a integração do sistema de
BRT com modos de transporte ativo. A bicicleta foi
declarada como sendo o modo de acesso ou saída
do BRT para apenas 1% dos entrevistados. Desta
maneira a implantação de uma malha cicloviária
de acesso ao sistema, de bicicletários seguros com
estrutura de apoio (vestiário e vigilância das bicicletas estacionadas) e a expansão do sistema de
bicicletas compartilhadas (BikeRio) aumentaria a
qualidade de acesso ao sistema por bicicleta e daria outra oportunidade aos usuários que hoje optam pelas linhas alimentadoras.
O mesmo ocorreria ao serem adotadas medidas
de Desenvolvimento Orientado ao Transporte no
entorno do corredor. Ao desenvolver centralidades
amigáveis à caminhada (com usos mistos, minimização de estacionamento, tratamento do espaço
urbano) os usuários se sentiriam mais seguros e
confortáveis de caminhar até as estações.

Gabriel Oliveira do ITDP - De maneira geral, o
Transcarioca foi avaliado positivamente pelos usuários,
em comparação com os modos utilizados anteriormente
à sua operação. 66% dos entrevistados indicaram uma
melhora da qualidade em relação ao serviço, ao conforto
e à segurança do sistema.

AutoBus - Em um dado apresentado constatou-se
que apenas 4% dos entrevistados deixaram seus
carros e foram atraídos pelo BRT. Como fazer para
que esse índice evolua?
Gabriel - A porcentagem de usuários entrevistados que utilizava o carro e migrou para o BRT após a inauguração do sistema é pouco significativa
(apenas 4%) se observada de forma geral, entretanto é importante perceber que essa quantidade
cresce de acordo com a renda.
Para usuários com renda mensal até um, dois e
quatro salários mínimos, a proporção é respectivamente 1%, 3% e 8%. Para pessoas com renda
mensal superior a quatro salários mínimos, a proporção chega a 25%.

porte ativo por exemplo. Além disso, este modelo
tem potencial para contribuir para o desenvolvimento socioeconômico das regiões pelas quais o
sistema de BRT passa e para amenizar a distribuição da demanda nos horários de pico.
AutoBus - A avaliação procurou desmitificar o uso
de trações ou combustíveis alternativos no cotidiano operacional?

Esta faixa de maior renda mensal, por possuir um
maior poder aquisitivo, apresenta em geral maiores taxas de motorização, o que demonstra, portanto, a capacidade do BRT de atrair inclusive uma
parcela da população menos dependente do transporte público.

Gabriel - A avaliação não abordou este tipo de
análise. Entretanto, foi obtida os seguintes valores
de reduções: poluição global (gases do efeito estufa): 65,5 mil toneladas de CO2 por ano; poluição local: de 1,2 toneladas de material particulado
por ano e de 113,0 toneladas de NOx (Óxido de
Nitrogênio) por ano. Este cálculo de emissões considera um período de 20 anos de amortização do
sistema.

No Estudo de Equidade de Impactos feito pelo
ITDP, é possível notar o papel do BRT ao reduzir
as desigualdades sociais e aumentar o acesso dos
usuários à diferentes áreas da cidade.

AutoBus - O BRT Transcarioca recebe algum aporte financeiro governamental ou se mantém
pelos recursos oriundos das passagens?

É importante também promover medidas de desestímulo ao uso do carro nas áreas de influência
do corredor para atrair usuários do transporte individual. Uma delas seria por intermédio da adoção de medidas de Desenvolvimento Orientado ao
Transporte, ao tornar os arredores das estações
áreas interessantes e vivas estimulando o transFEV 2016

Gabriel - O BRT Transcarioca utiliza somente os
recursos oriundos das passagens (embora viagens
intermunicipais realizadas com o cartão de bilhete
único intermunicipal possam receber subsídio). É
importante ressaltar que o sistema atende predo27

Mobilidade urbana
minantemente o principal público do transporte
público coletivo (68% dos usuários entrevistados
possuem até o Ensino Médio Completo e 64%
apresenta renda mensal de até 2 salários mínimos). Os seus impactos positivos, principalmente
em termos de redução de poluição, são ressentidos por todos, inclusive pessoas que não utilizam
o sistema. Dessa forma, fica clara a necessidade
de tornar o transporte público mais acessível e
abrangente.

AutoBus - É possível alcançarmos a qualidade do
metrô (por exemplo) nos serviços de ônibus em
operação nos corredores exclusivos, com a aplicação de algumas características inovadoras em
termos de veículos e operação (portas mais largas e deslizantes; layout interno diferente do que
se usa hoje, com tantas poltronas dispostas no
sentido longitudinal; total prioridade em interseções)?
Gabriel - O corredor de BRT Transcarioca tem,
segundo seus usuários, uma alta qualidade e aprovação. Recomendamos para o ajuste frequência de veículos nas linhas troncais e alimentadoras que: o tratamento de interseções seja efetivo;
o ajuste dos serviços (expresso, parador, etc.)
esteja dimensionado em função da demanda; o
aprimoramento de estações terminais como Alvorada e Paulo da Portela para obter ganho de tempo de entrada e saída de veículos; frota de veículos adequada à demanda. Sobre as linhas alimentadoras, importante elemento do sistema BRT,
recomenda-se o estudo para a adequação e aprimoramento do serviço pela adoção de elementos
de Bus Rapid Service (BRS) já existentes em outras partes da cidade do Rio de Janeiro.

AutoBus - Um sistema semelhante ao corredor
carioca, implantado em outras grandes cidades
pelo Brasil, pode ser viável economicamente ao
operador, sem que para isso haja algum tipo de
subvenção?
Gabriel - O sistema carioca não conta com subvenção. Outros sistemas de BRT brasileiros, como
Curitiba e Belo Horizonte, também não contam
com subsídios municipais. Um bom corredor de
BRT instalado em uma área consolidada da cidade, como é o caso do BRT Transcarioca, não necessitará obrigatoriamente de subsídio, podendo
ser viável economicamente, desde que projetado
e dimensionado adequadamente.

ITDP/Stefano Aguiar
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Rodoviários de
última geração
Duas novas versões de ônibus estradeiros foram apresentadas no México e na Europa, com o
intuito de aumentar a satisfação e a segurança do passageiro.

O

s sistemas de transporte rodoviário de
passageiros europeu e mexicano passam a contar com novas e modernas
gerações de ônibus, trazendo diferenciais tecnológicos e uma evolução na arte de promover melhores viagens.

tos ópticos, tanto dianteiro, como traseiro, possuem desenhos com extrema elegância, com o
uso de lâmpadas LED. De acordo com a marca,
externamente o veículo transmite confiança, arte
e modernidade.
Já o projeto do salão de passageiro contempla
formas que oferecem maior comodidade aos ocupantes, com acabamento primoroso, proporcionando uma experiência única nos deslocamentos
rodoviários em linhas regulares e ainda nos traslados turísticos. Uma renovada linha de poltronas, com cintos de segurança de três pontos e
monitores instalados no espaldar de cada uma,
confirma o maior conforto e ergonomia ao passageiro.

A fabricante espanhola Irizar apresentou durante a última edição da feira Busworld, realizada no
ano passado na Bélgica, seu mais recente modelo i8, considerado um dos mais inovadores do
mundo. Tal versão chega para intensificar a presença da marca nos principais mercados europeus e também no mexicano, com a estratégia
de adotar muita tecnologia e conforto aos passageiros. O i8 recebeu especial atenção por parte
da engenharia da Irizar ao promover uma identidade própria, com um caráter que se sobressaia
perante aos modelos da concorrência.

Para o motorista, seu espaço foi concebido levando em consideração a satisfação da condução, com instrumentos localizados de maneira
fácil para o manuseio, e o campo de visão privilegiado para uma melhor operação. Todos os sistemas eletrônicos são integrados.

Os destaques do novo ônibus começam pelo
design externo, com uma peça em aço inoxidável
de V incorporada em sua área frontal. Os conjunFEV 2016
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A Irizar caprichou no desenvolvimento de seu modelo i8, com muito requinte, segurança e tecnologia
Fotos-Divulgação/Irizar

Em termos de segurança, o i8 segue as diretrizes da normativa R.66.02, contando também
com sistemas para garantir estabilidade e minimizar os riscos das circunstâncias não previstas.
No desenvolvimento do modelo foram investidos cerca de 20 milhões de euros, sendo que 10
milhões diretos para o projeto do veículo e outros 10 milhões de euros em tecnologias que serão repassadas para as demais linhas. O ônibus
tem três diferentes tamanhos, com 13,2 metros,
14,07 metros e 15 metros de comprimento, produzido integralmente (sem a necessidade de
chassi) com diferentes opções de motores Euro 6
DAF, de 420 a 508 cv de potência, contando ain-
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da com transmissões automatizadas e automáticas, ambas fornecidas pela ZF.
A Irizar enfatiza que o modelo com construção
integral apresenta enormes vantagens, pois além
da redução de peso, o que permite ampliar a capacidade de passageiros e bagagem, e também a
redução do consumo de combustível e emissões,
e da redução de custos, o veículo ganha em resistência estrutural (segurança) e espaço interno.
A versão integral será explorada com maior importância pela fabricante, que espera comercializar mais de 250 unidades desse tipo de ônibus
em 2016. O i8 substitui o modelo pb.

Internacional
Rotas mexicanas
A Volvo Buses decidiu escolher o mercado
mexicano para o lançamento de seu novo
ônibus rodoviário em virtude da importância do país para seus negócios. Com um
projeto bem elaborado, após três anos de
desenvolvimento com participação dos departamentos de engenharias da Suécia,
Índia, Brasil, Polônia e o próprio México, o
modelo 9800 incorpora um desenho externo moderno, que mantém o luxo e a exclusividade da marca Volvo para as versões
estradeiras. Sua aerodinâmica promove
eficiência no consumo de combustível. Internamente, a área para os passageiros
está mais ampla, com novas poltronas,
mais largas, luminosidade que garante equilíbrio, janelas com maior dimensão
(com vidros duplos, melhorando o conforto
térmico e acústico do salão) e um novo
sanitário.

Foto - Revista Via Libre

O motorista também foi privilegiado nessa última
versão. Seu espaço foi elaborado com muita ergonomia, sendo que o painel dos instrumentos tem
fácil alcance à todas as funções. Para uma elevada visão externa, o para-brisa panorâmico dá o
tom no projeto.
A montadora ainda destaca novos elementos
tecnológicos de apoio à condução que incrementam o conforto, a segurança e a eficiência operacional, como o sistema de advertência de colisão
frontal, agregado ao freio de emergência, no qual
detecta veículos à frente e avisa ao motorista
quanto aos riscos de algum acidente. Se o condutor ignora tal advertência, o freio de emergência
age automaticamente.
Outro detalhe trata da manutenção do veículo
em sua faixa de rolamento, alertando o motorista
quando há algum risco de abandono involuntário
de sua pista.
O controle eletrônico de velocidade detecta um
veículo mais lento à frente e ajusta sua velocidade
a fim de manter uma distância segura até que o
obstáculo se retire ou aumente sua rapidez no
percurso.

Foto - Revista Via Libre

O modelo integral 9800 da Volvo traz elementos
inovadores em sua concepção.
Segurança e conforto não foram esquecidos

Em caso de incêndio, o veículo possui um sistema de supressão, que por meio de sensores, acionam os extintores ao menor sinal de fogo no compartimento do propulsor e também do tanque de
combustível.

Para aumentar o conforto de condução, a Volvo
adotou ainda seu sistema Volvo Dynamic Steering
(VDS), tecnologia que proporciona estabilidade na
direção, conforto e segurança significativamente
melhores, além de reduzir o risco de os motoristas
virem a ter lesões ocupacionais. Outros benefícios,
de acordo com informações do VDS, são a compensação automática das irregularidades na superfície da pista, eliminando a vibração e os golpes na direção; o manuseio facilitado da direção,
com o volante retornando automaticamente para
o centro quando o motorista alivia a pressão; e
em altas velocidades, o ônibus mantém uma direção constante, mesmo em estradas com
superfícies ruins.
FEV 2016

O novo 9800 também possui sistema eletrônico
de suspensão pneumática, com ajuste de altura
da carroçaria, tendo com resultado um centro de
gravidade mais baixo, concedendo maior estabilidade e uma menor resistência do ar, que se traduz em melhor rendimento em termos de consumo de combustível. Com motor Euro 5, D13, de
seis cilindros e potência entre 460 e 500 cv, o modelo também conta com transmissão automatizada I-Shift e comprimento máximo de 14 metros
(6x2).
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EBSF 2

Europa esboça seu
ônibus do amanhã
Programa europeu entra em sua segunda fase objetivando um modelo de ônibus urbano
caracterizado pela inovação tecnológica para acompanhar o conceito de desenvolvimento
urbano pautado pela sustentabilidade e eficiência operacional.

O

Sistema Europeu de Ônibus do Futuro
ou EBSF, chega a sua segunda fase de
pesquisas, testes, avaliações e viabilidade quanto ao emprego de soluções
tecnológicas nos veículos ônibus, combinando
eficiência em termos de operação – custos e consumo energético – e atratividade para os passageiros.

ção do modal.
Na primeira fase do EBSF o objetivo foi dar um
novo impulso aos serviços de ônibus, integrandoos ao tecido urbano, para que eles sejam mais
atrativos aos passageiros e também não usuários
dos sistemas. “Oito cidades promoveram uma
análise detalhada das necessidades operacionais
de hoje e de amanhã, com o desenvolvimento de
uma nova geração de ônibus, com um alto nível
tecnológico, combinado à infraestrutura dos serviços e as melhores práticas dos operadores”,
disse Michele Tozzi, diretor do EBSF2.

De acordo com os realizadores do projeto europeu, o EBSF2 terá um papel fundamental na apresentação de respostas que tornem o ônibus
como um modal inteligente, lhe garantindo um
futuro promissor. Com 42 participantes, dentre
eles quatro montadoras (Evobus, Iveco, Irizar e
Volvo) e a UITP (União Internacional de Transportes Públicos) na coordenação, além de operadores, gerenciadores públicos do transporte e
fabricantes de equipamentos, o sistema realiza,
desde maio de 2015 a abril de 2018, demonstrações em 12 cidades, de sete países, em condições operacionais reais, de maneira a comprovar
toda a eficácia das ideias propostas para a evoluFEV 2016

Alguns aspectos estudados, com destaques,
foram a implantação de um ponto de ônibus
completo, composto de 11 assentos, telas para
informações em tempo real dos serviços, máquina para venda de passagens, uma pequena biblioteca, conexão de internet por meio de Wi-Fi,
aluguel de bicicletas elétricas, design interno dos
veículos, com ênfase ao posicionamento do condutor e também da ergonomia aos passageiros.
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Imagens - UITP
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Michele Tozzi - O ônibus tem uma grande importância
no setor de transporte coletivo

No atual estágio de avaliação, o EBSF2 prosseguirá com a sua busca pela inovação, mirando no
horizonte o ano de 2020, com os quesitos já testados e com a ampliação de outros conceitos presentes em um ônibus, como a tração alternativa
que se traduz em eficiência térmica de algumas
propulsões convencionais ou então pelo uso de
modelos limpos, como o motor elétrico. “A necessidade pela redução dos custos operacionais e do
consumo energético dos veículos são estratégias
que queremos imprimir nos serviços de ônibus
com a nova fase do projeto europeu”, observou
Tozzi.

Em relação a participação das fabricantes de ônibus, a Volvo Buses revelou que tem um objetivo a
ser alcançado no referido projeto. Sua meta é reduzir o consumo de energia em até 30% no aquecimento dos veículos em condições de inverno (-5
graus centígrados). De acordo com a montadora,
o consumo energético a bordo em um veículo elétrico é mais alto se comparado ao modelo a diesel
ou mesmo aquele com tração híbrida. Encontrar
uma solução eficiente exigirá do departamento de
engenharia da marca sueca um esforço a altura de
se sua referência mundial em ônibus.

A condução dos ônibus, com segurança e bons
resultados operacionais, também é levada em
consideração, com a promoção de simuladores
para que o motorista passe por treinamento e se
aperfeiçoe, aumentando seu desempenho no dia a
dia dos serviços. “O ônibus tem uma grande importância na rede europeia de transporte público.
É responsável pela metade do volume de passageiros transportados atualmente na União Europeia (total de 30 bilhões ao ano)”, destacou o diretor da UITP.

Aspectos em análise
O EBSF2 abordará diversos itens determinantes
no desenvolvimento dos ônibus do futuro, como o
gerenciamento energético; os equipamentos auxiliares; a assistência a condução; o design externo
e interno; tecnologia de informação e a interface
de comunicação entre o veículo com a infraestrutura urbana e garagens; a tração alternativa
(eletricidade como peça chave) e os preceitos em
conforto, acessibilidade e harmonia interna, questões que serão adotadas em sistemas de BRT
(Trânsito Rápido de Ônibus), bem como em linhas
convencionais.

Quanto a expandir os conhecimentos e os resultados do EBSF2, Michele Tozzi adiantou que o projeto pretende divulgar todas as suas informações
obtidas com os testes e as avaliações, tanto a nível regional, europeu e até mundial, por meio de
eventos e congressos de transporte.
FEV 2016
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Ponto de vista

Foto - NTU

Racionalização dos serviços
de transporte coletivo por
ônibus

André Dantas

Diretor técnico da NTU (Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos

Neste momento desafiador, a palavra racionalização tem sido mencionada com bastante frequência. Muitos, no entanto, desconhecem o significado
e a importância dela para o transporte público por
ônibus. Diariamente, recebemos notícias e relatos
de que medidas de racionalização precisam ser
urgentemente adotadas, pois a queda da demanda, o aumento dos preços dos insumos mais importantes do setor (combustível e mão de obra) e
a queda da velocidade comercial dos ônibus na
grande maioria das cidades brasileiras têm inviabilizado a prestação dos serviços. Diante desse correto entendimento das motivações preliminares, a
questão é entender como a racionalização deve
ocorrer e o que ela proporciona.

da, tendo o seu trajeto diminuído e integrado a
outras linhas do sistema. Assim, o usuário poderia
ter mais opções de horários e ao mesmo tempo
viajaria diretamente ao destino.
A redução dos custos operacionais ocorre à medida que as linhas não são mais sobrepostas umas
sobre as outras e os percursos são realizados de
acordo com as necessidades dos usuários. Comumente, há muitas linhas que realizam trajetos paralelos entre várias partes das cidades. Com a racionalização, as linhas são redimensionadas para
que o usuário tenha opções mais inteligentes e
eficientes, ou seja, maior cobertura e menor distância percorrida. Consequentemente, pode ser
otimizada uma das principais variáveis que influencia no custo operacional: a distância percorrida,
que influencia no consumo de combustível e também no tamanho da frota necessária, no pessoal
de operação e todos os outros insumos variáveis.

Como parte do planejamento e da gestão da mobilidade urbana, a racionalização do sistema de
transporte coletivo visa desenvolver melhores serviços prestados à população e diminuir os custos
operacionais observados. Como parte do processo
de racionalização, as linhas existentes devem ser
diagnosticadas (número de passageiros por hora,
por sentido e dia da semana, frequência, confiabilidade e acessibilidade), analisadas (viabilidade
técnica em função da composição da rede de linhas e serviços), alteradas (itinerário, frequência,
veículos utilizados, etc) e novas linhas e novos
serviços podem ser implantados gradualmente.

Outras ações de gestão e planejamento podem
magnificar os benefícios da racionalização. Uma
das iniciativas mais catalizadoras é a priorização
do transporte público, por meio da implantação de
faixas exclusivas (ou dedicadas), corredores, BRS
e BRT. Em conjunto, racionalização e priorização
permitem a diferenciação dos serviços para níveis
diferentes de demanda e também ganhos significativos em termos de velocidade operacional. Para
tanto, a adoção de estruturas de meios de pagamento, incluindo a bilhetagem eletrônica, permite
a configuração de sistemas integrados e que proporcionam maior flexibilidade nos deslocamentos
por toda a área urbana.

Na prática, esse processo de racionalização permite que o usuário gaste menos tempo nos deslocamentos diários. Por exemplo, uma pessoa que viaja entre a residência e o trabalho gasta aproximadamente 2 horas em uma linha de ônibus. Em
função da limitada racionalização, o ônibus percorre trechos e atende áreas que não necessariamente contribuem para atender eficientemente a maior parte dos usuários. Com a racionalização, essa
linha será reavaliada e provavelmente será altera-
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A expectativa é que o trabalho contínuo de racionalização contribuirá para superar alguns dos desafios atuais e a construção de horizontes da melhoria do sistema de transporte público urbano.
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O ônibus é a nossa pauta

Quer um exemplo de sustentabilidade
ambiental?
A revista AutoBus é a resposta. E por
quê?
A defesa do meio ambiente, do
transporte público e da valorização do
ônibus na mobilidade urbana são
alguns dos principais motivos que a
fazem um conceito de quem foca o
hoje, o amanhã e o futuro no
desenvolvimento das cidades e de
seus habitantes.
Pensando em um editorial online
inovador e ecologicamente correto,
faça da revista AutoBus o seu principal
canal de negócios.
Revista AutoBus. Um olhar crítico e
inteligente sobre um dos principais
modais de transporte de massa do
mundo.

A revista AutoBus é uma excelente
ferramenta para você exibir a sua
marca, seus produtos e serviços.
É a maneira direta e eficiente para se
estabelecer uma conexão entre os
envolvidos no mundo da mobilidade
urbana e o papel do transporte de
passageiros por ônibus e seus públicos.
Mídia alternativa, de baixo custo, que
enfatiza o setor do ônibus e atinge o
seu público-alvo.

Divulgue sua marca na revista AutoBus

www.revistaautobus.com.br
Contato
Rua José Ignácio, 126 centro
Atibaia SP - 12940 630
infobus@uol.com.br
ou 11 99832 3766
CNPJ - 15.140.909/0001-12

Prerrogativas ao ônibus
No setor de transporte coletivo de passageiros feito pelo ônibus, ter
as melhores ideias é poder proporcionar uma operação com
desempenho e eficiência. A mobilidade urbana exige qualidade e
dinamismo em um cenário que busca um
desenvolvimento sustentável.

Inovação

Prioridade

Tecnologia

Sustentabilidade

Conforto

Racionalização

Acessibilidade

A melhor ferramenta para divulgar seus produtos
infobus@uol.com.br ou 11 99832 3766

