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Batizado de Move, o BRT
mineiro tem 23 quilômetros de
corredores e capacidade para
700 mil passageiros

Belo Horizonte estreia
BRT com 132 ônibus Volvo
Primeiras unidades já rodam nos novos corredores mineiros:
são 89 articulados e 43 convencionais.
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á circulam pelos corredores do BRT de Belo Horizonte os primeiros
dos 132 ônibus Volvo.
O novo sistema de transporte de passageiros da capital mineira
tem 23 quilômetros de vias e 40 estações, com capacidade para 700
mil passageiros/dia. Foi batizado de “Move”, uma palavra derivada do
verbo mover, escolhida por referirse a mobilidade, segundo a prefeitura
da cidade.
O Move possui três corredores principais: o corredor Antônio Carlos,
com 14,7 km, da Estação Venda Nova ao Centro; o corredor Cristiano
Machado, com 7,1 km, da Estação São Gabriel ao Centro, e o Hipercentro
(ou Área Central) com 1,3 km, nas avenidas Paraná e Santos Dumont.
Os articulados Volvo podem transportar 15! mais passageiros que os
modelos similares em operação em Belo Horizonte. São veículos ideais para
atender as características topográûcas da cidade, com muitos aclives e de
clives. Contribuem para isso a posição do motor e o sistema de articulação
simpliûcado e robusto. “Nossos veículos são reconhecidos pela segurança,
alta disponibilidade e eûciência de consumo, características importantes
para um transporte público de qualidade”, aûrma Luis Carlos Pimenta,
presidente da Volvo Bus Latin America.
Os ônibus estão equipados com caixa de câmbio automática, freio a
disco e EBS, sistema de controle eletrônico dos freios, que oferece mais eû
ciência e estabilidade às frenagens. Além disso, possuem controle de acele

ração inteligente, exclusivo da Volvo, que permite re
duzir ainda mais o consumo de combustível. Sua função
é garantir que só a potência necessária seja empregada
nos arranques e retomadas de velocidade, de acordo
com o peso do veículo.
Os ônibus Volvo convencionais do Move também
foram feitos sob medida para Belo Horizonte.
“Desenvolvemos a melhor conûguração para que o
veículo oferecesse conforto e fosse robusto e leve ao
mesmo tempo”, explica Idam Stival, engenheiro de ven
das da Volvo Bus Latin America. Os chassis são do mo
delo B270F, com motor dianteiro, suspensão pneumática
e retarder (freio auxiliar). Além disso, têm entreeixos
de 6.300 mm, o que permite veículos com 13,2 metros
de comprimento e maior capacidade de passageiros.
Para dar suporte à operação dos ônibus Volvo no
BRT Move, a Treviso, concessionária da marca em
Minas Gerais, disponibiliza uma estrutura exclusiva de
atendimento aos operadores. “Temos uma equipe de
proûssionais qualiûcados para garantir total disponibili
dade dos ônibus Volvo”, assegura Márcio Pascoalin, di
retor executivo do Grupo Treviso. n

190 ônibus Volvo para
o BRT de San Salvador
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cidade de San Salvador, em El Salvador,
também constrói seu primeiro BRT (Bus
Rapid Transit), denominado Sistema
Integrado de Transporte Metropolitano de
San Salvador (SITRAMSS). O novo sistema contará
com 190 ônibus Volvo: 60 articulados e 130 conven
cionais, adquiridos pelo consórcio formado pelas em
presas Sipago e Subes.
“Mais uma vez participamos do início da estrutu
ração de um BRT na América Latina. Isso é motivo de
orgulho para nós, pois comprova e eûciência dos nos
sos veículos para atender a um modelo de transporte
que oferece mais qualidade de vida às pessoas que
vivem na cidade”, aûrma Luis Carlos Pimenta, presi
dente da Volvo Bus Latin America.
Os 60 ônibus articulados são equipados com freios
a disco com sistema ABS/EBS, controle eletrônico de
tração, suspensão eletrônica e caixa de câmbio au
tomática.
Todos os 190 veículos contam com o sistema de
gerenciamento de frotas da Volvo, que permite aos
operadores de transporte acompanhar os ônibus no
trânsito em tempo real. O sistema oferece informações
sobre consumo de combustível, emissão de poluentes,
horas rodadas e velocidade média da frota por veículo
e também por motorista. Além disso, é possível acom
panhar a posição do ônibus em tempo real – identiû
cando atrasos, problemas ou desvios de rotas – e gerar
um histórico de posições.
“Esse sistema vai oferecer mais eûciência e produ
tividade à operação. As informações permitem deûnir
metas, identiûcar falhas e adotar medidas para aumen
tar a segurança e diminuir os custos operacionais com
consumo e manutenção”, destaca Euclides Castro, ge
rente de ônibus urbanos da Volvo Bus Latin America.
Além dos ônibus e do sistema de gerenciamento de
frotas, a Volvo está oferecendo ao órgão gestor do sis
tema de transporte de San Salvador um trabalho de as
sessoria técnica e avaliação das características do trân
sito da cidade. “O objetivo do trabalho é adequar a
aplicação dos veículos às características locais, para que
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Além dos ônibus e do sistema de gerenciamento de frotas, a Volvo
está oferecendo um trabalho de assessoria técnica e avaliação das
características do trânsito da cidade.

Embarque dos ônibus adquiridos por San Salvador:
60 articulados e 130 convencionais para o novo BRT de El Salvador

haja um ganho de eûciência e o aumento da velocidade média dos ônibus”,
informa Idam Stival, engenheiro de vendas da Volvo Bus Latin America.
Os ônibus articulados que vão operar em San Salvador são do modelo
B340M com 21 metros de comprimento e capacidade para 180 pas
sageiros. Os modelos convencionais são do modelo B290R e têm capaci
dade para 90 passageiros. n
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