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EDITORIAL
Em 1981, a Volkswagen enxergou no Brasil uma
oportunidade para fabricar sua linha própria de
caminhões. Essa história foi marcada por muitos
lançamentos, conquista de mercado, inovações
e um olhar diferenciado para as necessidades
do transportador e do caminhoneiro brasileiro.
Em sua trajetória, a Volkswagen Caminhões e
Ônibus colocou o Brasil no centro do mundo Volkswagen e elegeu nosso país
como o berço de sua indústria de veículos comerciais. Nesta edição vamos
contar brevemente essa história, que começou com um caminhão simples,
com transmissão manual e motor de 130 cavalos e culminou no lançamento
de famílias inteiras de veículos bem-sucedidos no mercado, o primeiro e único
caminhão elétrico projetado e fabricado no Brasil, um Consórcio Modular
de fornecedores na produção e uma nova linha de caminhões extrapesados
cheios de tecnologia. Também nesta edição, lançamentos que ajudam os
transportadores: a DAF apresentou sua nova geração de caminhões da linha
CF, de semipesados, e a Scania promete ainda mais economia de diesel com
seu acelerador inteligente nos caminhões da linha 2021.
Boa leitura!

Leonardo Helou Doca de Andrade
Jornalista - MTb 39.540
Transporta Brasil - transportabrasil.com.br
leodoca@transportabrasil.com.br
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O primeiro ônibus rodoviário
para fretamento movido
a gás do Brasil é do Rio
Grande do Sul. E é fabricado
no Brasil pela Scania. Depois
da prova de conceito com
seus caminhões a gás e do
sucesso nas operações e
no interesse dos clientes
nesta tecnologia, a Scania
dá um novo passo rumo
ao transporte sustentável
e traz o motor Ciclo Otto
movido a gás também para
o transporte de passageiros.
O ônibus é um Scania K 320
4×2 com motor traseiro e 320
cavalos de potência. O combustível: 100% gás e biometano. Ou a mistura dos dois. Ele tem oito cilindros
de gás na lateral dianteira com uma autonomia de 300 km. Segundo a Scania, e de acordo com o que
já foi constatado nos caminhões a gás, o modelo de ônibus a gás da marca tem desempenho similar
ao do veículo movido a diesel. Além disso, a Scania atesta que a tecnologia é segura e informou que
os tanques são revestidos com material especial ultra reforçado para garantir que não haja qualquer
acidente por causa da alta pressão, seja em movimento ou durante o abastecimento.

Notas

Novo ônibus Mercedes-Benz para levar 100
pessoas com dois eixos
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Apesar da crise do vírus e dos problemas
que o isolamento social traz para quem
opera o transporte de passageiros, a
Mercedes-Benz apresentou em março
uma novidade para o segmento de ônibus
urbanos. A fabricante acaba de lançar o
novo chassi Super Padron O 500 R 1830,
segunda a empresa, o maior chassi de
ônibus 4×2 do mercado brasileiro.
O novo veículo pode ser equipado com
carrocerias de até 14 metros e, segundo a
Mercedes-Benz, pode transportar o mesmo
número de passageiros, até 100 pessoas,
que os modelos concorrentes 6×2, com
três eixos e 15 metros de comprimento.
Ele tem motor Mercedes-Benz OM 926 LA
com potência de até 310 cavalos e Peso
Bruto Total de 19.600 quilos.

A concessionária Way-306, que administra a rodovia MS 306, no Mato Grosso do Sul, acaba de comprar quatro
unidades chassi cabine do Iveco Daily nova geração. Os veículos estão implementados como ambulâncias e farão
o trabalho de atendimento de emergência do trecho rodoviário de 218 quilômetros administrado pela empresa.
Para virarem ambulância, os Daily passaram por um sofisticado processo de customização e recebeu materiais
e equipamentos de emergência de última geração.

DHL testa Volvo FH elétrico na Suécia
A DHL segue com sua política e eletrificação de suas
frotas terrestres para reduzir o impacto ambiental de
suas operações. Agora, a empresa anunciou que vai
testar na Suécia um caminhão extrapesado modelo
FH da Volvo 100% movido a eletricidade.
Segundo a Volvo, o caminhão tem Peso Bruto Total de
60 toneladas e consegue operar com a transferência de
cargas pesadas com viagens entre dois terminais da
DHL, nas cidades suecas de Gotemburgo e Jönköping,
distantes 150 quilômetros. Os testes começam agora
em março e deverão oferecer dados para formar a
rede de transporte eletrificado da empresa e ajudar
na decisão de onde instalar os principais pontos de
recarga para os caminhões. As viagens serão diárias e
os testes vão coletar dados como a distância e o peso
transportado por recarga.
“Nossa meta é reduzir para zero todas as emissões
relacionadas à logística. Números importantes já
foram atingidos: a eficiência em CO2 de nosso Grupo
já melhorou 35%, em comparação com 2007. Porém,
precisamos de soluções tecnológicas inovadoras
e parcerias fortes para permanecer nessa jornada.
Tenho certeza de que nossa forte cooperação com a
Volvo Trucks, uma das maiores marcas de caminhões
do mundo, nos ajudará a alcançar nossas ambiciosas
metas ambientais”, diz Uwe Brinks, CEO da DHL
Cargas.
“O ramo dos transportes está mudando rapidamente

e ser sustentável é uma vantagem comercial
cada vez mais importante para nossos clientes.
Oferecemos soluções em transportes eficazes,
que ajudam numa transição mais rápida para
combustíveis de origem não fóssil, como a energia
elétrica. Temos uma longa relação com a DHL.
Seu conhecimento amplo e global em logística
nos permite estudar as condições necessárias
para progredir com essa mudança de tecnologia,
adaptando-a para atender as necessidades dos
clientes e de seus diversos tipos de operações,”
afirma Roger Alm, presidente da Volvo Trucks.

Notas

Scania: 1º ônibus a gás do Brasil

Ambulâncias Iveco Daily chassi
cabine para o MS
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40 milhões de toneladas movimentadas na
Ferrovia Centro-Atlântica
A VLI, uma das maiores operadoras multimodais
de cargas do Brasil, celebra o crescimento das
operações de transporte de cargas na Ferrovia
Centro-Atlântica (FCA). Em 2020, segundo o
balanço operacional da empresa, foram 39,08
milhões de toneladas movimentadas, ante
35,95 milhões no ano anterior, um crescimento
de 8,6 %. Na comparação entre 2016 e 2020, o
aumento no fluxo de cargas foi de 28,8%. Os
serviços geraram receita líquida que saltou de
R$ 2,41 bilhões em 2019 para R$ 2,68 bilhões
em 2020, o que representa uma alta de 11%.
A FCA compreende 7.222 km de ferrovias em
oito unidades federativas (MG, RJ, SP, GO, BA,
ES, SE e DF). Pela ferrovia passam diversos tipos
de cargas. Entre elas, grãos, açúcar, fertilizantes
e combustíveis. Sob a gestão da VLI e com investimentos da ordem R$ 2 bilhões, a FCA mais do que dobrou
o número de vagões e locomotivas na última década e renovou seu parque de material rodante e máquinas
de via. Atualmente, tem capacidade de atender 60 clientes com mais de 700 locomotivas e 20 mil vagões.
A operação da FCA contempla 250 municípios brasileiros e gera 10.600 empregos, entre diretos e indiretos.

Os 10 pesados mais vendidos
O ano começou bem para os
caminhões, que registraram aumento
nos emplacamentos no acumulado de
janeiro e fevereiro de 9,37% em relação
ao mesmo período de 2020, segundo
a Fenabrave. Foram 14.981 caminhões
emplacados no Brasil nestes dois meses.
Vamos conferir o ranking dos 10 mais
emplacados até o momento:

1º

Volvo FH 540 | 1013 emplacamentos

3º

2º

DAF XF | 626 emplacamentos

4º

5º

Volvo FH 460 | 505 emplacamentos

Scania R450 | 500 emplacamentos

Segundo maior avião do mundo em Belém (SP)

Notas

6º
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O Aeroporto Internacional de Belém, no Pará, recebeu
no final de fevereiro a visita do segundo maior
avião cargueiro do mundo. Estamos falando do
Antonov An-124, um dos onze da exclusiva frota da
empresa aérea ucraniana Ruslan Airlines. A aeronave
pousou trazendo uma carga de equipamentos de
mineração para a Vale provenientes da Austrália.
Os equipamentos seguiram viagem carregados em
caminhões para o interior do Pará.
Segundo a Infraero, o voo foi a primeiro de quatro
operações cargueiras de grande porte que vão
acontecer até o começo de março. Estão previstas
as chegadas de mais dois voos do Antonov An-124 e
um com o Boeing 747-400F.
A Infraero, que administra o aeroporto de Belém,

informou que preparou um esquema especial para a
chegada do cargueiro gigante. Um dos procedimentos
foi o uso de caminhonetes para orientar a tripulação
da aeronave durante o taxiamento pelas vias
corretas até chegar à rampa de descarga. “Mesmo
com toda estrutura que o Aeroporto Internacional
de Belém oferece, a chegada de cargueiros como
estes exige um planejamento prévio e coordenado,
que leva em conta todos os detalhes da operação –
da aeronave à carga que está sendo transportada,
passando pelos veículos que levarão as mercadorias
até seu destino final. Tudo para garantir a segurança
desta e das demais operações do aeroporto”, explica
o superintendente em exercício do Aeroporto
Internacional de Belém, Rodrigo Garcia.

Scania R540 | 312 emplacamentos

9º

Mercedes-Benz Atego 270 |
210 emplacamentos

8º

7º

Mercedes-Benz Axor 3344 | 291 emplacamentos

Scania R500 | 221 emplacamentos

10º

Mercedes-Benz Axor 2544 |
197 emplacamentos

Notas

Mercedes-Benz Actros 2651 | 565 emplacamentos
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VWCO
FAZ

40

Primeira unidade
de caminhão da
marca chegou às
concessionárias em
março de 1981 e,
desde então, veículos
fabricados no Brasil
registraram sua marca
na história do transporte brasileiro

Faz 40 anos. Já são quatro décadas que a
Volkswagen iniciou seu projeto de fabricar
caminhões no Brasil, mostrando sua visão
de mercado e sua confiança no transporte
brasileiro. Tudo começou em 1979, quando
a Volkswagen AG adquiriu 67% das ações da
Chrysler Motors do Brasil. No ano seguinte,
a empresa arrematou 100% de participação
na Chrysler Motors do Brasil. Esta compra
viabilizou todo o projeto da Volkswagen de
produzir veículos comerciais por aqui.
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LINHA DO TEMPO
Preparamos uma rápida linha do tempo para você conferir os principais acontecimentos que
marcaram os 40 anos da Volkswagen Caminhões e Ônibus:

ANOS 1980

ANOS 1990

Em janeiro de 1981, a Volkswagen AG
compra 100% da Chrysler Motors do
Brasil Ltda.

ANOS 2000

Em fevereiro de 1981 são lançados
no mercado brasileiro os primeiros
caminhões Volkswagen da história,
com versões de 11 e 13 toneladas e
motorização a diesel e etanol.

Em setembro de 1982, a Volkswagen
Caminhões Ltda. lança sua linha de
caminhões leves, de seis toneladas.

Em novembro de 2011, a
Volkswagen AG adquire
participação majoritária na MAN
SE e oficialmente reintegra a
Volkswagen Caminhões e Ônibus
ao Volkswagen Group.
Em setembro de 2017, a VWCO
lança a nova família VW Delivery,
com cabine reprojetada e veículos
de nova geração.

Em janeiro de 2000, a Volkswagen
Commercial Vehicles (VWN), com sede
em Hanover, na Alemanha, assume a
responsabilidade pelas operações de
caminhões e ônibus no Brasil.

ANOS 2020

Em março de 2000, a empresa lança a Série 2000 de caminhões,
um grande sucesso de vendas no mercado brasileiro.

Em agosto de 1984, a Volkswagen
Caminhões Ltda lança o primeiro
caminhão movido a biogás e metano
do brasil, o Volkswagen 140.
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ANOS 2010

Em outubro de 2017, a empresa
apresenta na Fenatran, em SP, o
primeiro caminhão 100% elétrico
projetado e fabricado no Brasil, o
e-Delivery, produzido em Resende
(RJ).

Em julho de 1990, a fábrica da
Volkswagen Caminhões e Ônibus
se muda para o complexo industrial
do Ipiranga, em São Paulo.
Em abril de 1993, a VWCO lança
seu chassi de ônibus, o Volksbus
16.180 CO.

Uma breve história da VW
Caminhões e Ônibus

Em abril de 2001, pela primeira vez em 21 anos de existência, a
VWCO se torna líder do mercado brasileiro de caminhões.

Em novembro de 1996, a Volkswagen
Caminhões e Ônibus se muda para
sua nova casa: o complexo industrial
de Resende (RJ).

Em setembro de 2005, a VWCO
lança a família Constellation,
que se consagrou no mercado
e já atingiu mais de 240 mil
vendas.

Em setembro de 1997, a fábrica
de Resende da VWCO já havia
produzido cinco mil veículos, incluindo
caminhões e chassis de ônibus.

Em dezembro de 2008, a VWCO
se integra à MAN SE, dando
origem à MAN Latin America.

Em setembro de 2020, a VWCO lança
sua primeira família de caminhões
extrapesados, os VW Meteor, com
modelos equipados com motor MAN
de 460 e 520 cavalos de potência.
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EXECUTIVOS
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CAFURE
Em 1980, a empresa foi renomeada para
Volkswagen Caminhões Ltda. e deu todo
o respaldo para o início das operações.
O primeiro produto da Volkswagen
Caminhões Ltda. foi lançado em março de
1981. Era um caminhão com versões de
11 e 13 toneladas, os modelos 11.130 e
13.130 equipados com motor diesel MWM
de 130 cavalos e quatro cilindros. Havia
uma versão do caminhão com motor a
etanol. A cabine foi desenvolvida a partir de
um projeto dos anos 1970 da Volkswagen,
a primeira geração do VW Transporter LT.
Os primeiros modelos nasceram na fábrica
da VW em São Bernardo do Campo, no

ABC Paulista. O projeto foi concebido em
apenas dois anos por um time brasileiro de
engenheiros e técnicos brasileiros, segundo
a fabricante. Estes caminhões fazem parte
das primeiras levas de modelos brasileiros
com cabine estendida, ou “cara chata”, que
se tornaram dominantes no mercado anos
depois.
Eles eram equipados com câmbio manual
de cinco marchas, tinham eixo traseiro com
duas velocidades e chassi tipo escada.
A versão de 13 toneladas trazia freios a
ar, rodas raiadas e direção hidráulica. De
acordo com a VW, as opções de cores eram
o amarelo, o vermelho, o azul e o bege.

“Saímos de um barracão com meia dúzia de executivos
em 1981 e chegamos a 2021 com o tão sonhado line up
de produtos full liner no mundo. Poucos fabricantes têm
isso. A grande palavra que marca trajetória da Volkswagen
Caminhões e Ônibus é ousadia. Passamos por diversas
crises ao longo desses 40 anos e sempre mantivemos os
investimentos, sempre trabalhamos fortemente em projetos
que atendam ao mercado brasileiro. Sabemos que esta crise
atual vai passar e, quando passar, o Brasil e o mundo vão
precisar de novas soluções em transporte e mobilidade.
Trabalhamos em projetos de desenvolvimento de longo
prazo. Por isso não paramos durante as tempestades. Este
é um dos fatores que nos mantiveram vivos, pois com esta
ousadia vem a inovação, vêm as boas ideias e as soluções
para as questões do nosso mercado. Para os próximos 40
anos, o mercado pode esperar que a Volkswagen Caminhões
e Ônibus continue inovando, investindo em engenharia e
tecnologia, ousando e puxando o mercado, como líderes que
somos. Aguardem as cenas dos próximos capítulos!”
Luciano Cafure, diretor Adjunto e Head de Marketing da
Volkswagen Caminhões e Ônibus.

“Já estamos trabalhando para o futuro,
de olho das próximas quatro décadas.
Temos o projeto do e-Delivery, que é o
primeiro caminhão brasileiro movido 100%
a eletricidade, zero emissão e zero ruído, e
estamos preparando a fábrica de Resende
para isso. Haverá novos conceitos de
produção e de montagem e vamos continuar
trabalhando com parceiros, do modo mais
simples e mais produtivo e eficiente possível.
Na Volkswagen Caminhões e Ônibus, não
estamos fazendo apenas tecnologia por
tecnologia. Ela tem que ser inteligente e
tem que estar a serviço do cliente e de sua
produtividade e segurança. Estamos no
ritmo final das obras internas para a fábrica
de caminhões elétricos e temos certeza de
que, com o e-Delivery, vamos produzir mais
um sucesso em Resende.”

DEZOTO

Adilson Dezoto, vice-presidente de Produção e
Logística e membro do Board da Volkswagen
Caminhões e Ônibus.
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Mais eletrônica
Agora, a fabricante adiciona cinco pontos percentuais a esta conta, que chega a 20% de
promessa de economia de diesel nos caminhões da linha 2021/2022. Como? Com mais
eletrônica. A ferramenta se chama Acelerador Inteligente Scania e consiste em um sistema
que analisa o peso do caminhão e a posição do pedal do acelerador, por meio de sensores
eletrônicos. Ele também “lê” o deslocamento do veículo e permite somente acelerações que
não sejam bruscas, que causem desperdício de combustível. No modo kickdown, quando o
motorista pisa fundo no acelerador, o caminhão entrega o torque necessário, desativando o
Acelerador Inteligente, que volta a funcionar quando a pressão sobre o pedal é aliviada.
“O acelerador inteligente está disponível para todos os caminhões da nova geração Scania,
incluindo os fora de estrada. Esta é a melhor máquina de economia de combustível da história
da Scania. Com o acelerador inteligente subimos a um patamar que nos distancia ainda
mais da concorrência. Com as margens do custo do transporte cada vez mais apertadas
será um diferencial substancial na sustentabilidade do negócio. O cliente vai comprovar
uma rentabilidade nunca antes vista no mercado”, diz Silvio Munhoz, diretor de Vendas de
Soluções da Scania no Brasil.

Scania promete mais 5%
de economia no diesel
com novo acelerador nos
caminhões

Economia verde

Palavra de engenheiro

Além de aliviar o bolso do operador,
rodando com menos diesel, o sistema
também promete ajudar a Scania a cumprir
sua meta de reduzir em 20% as emissões
de CO2 de seus veículos em circulação
até 2025. Esta meta foi firmada em um
compromisso firmado com o Science
Based Target, comitê global que estipula
indicadores de redução de emissão
de gases do efeito estufa conforme a
atividade da empresa. “A economia de
diesel é essencial para a saúde financeira
das empresas de transporte, além de
contribuir significativamente com o planeta
e a sociedade ao reduzir as emissões de
gases poluentes”, completa Munhoz.

O gerente de Pré-Vendas da Scania
no Brasil, Paulo Genezini, explica que
o acelerador inteligente é ideal para
situações de viagem com alta frequência
de mudanças na velocidade do caminhão,
com tráfego intenso e em veículos que
não estejam completamente carregados
ou estejam rodando vazios. “O efeito será
um pouco reduzido em rotas onde existam
velocidades constantes, de cruzeiro. Ou
seja, quanto mais variações na rota maior
será sua atuação automática. O motorista
vai sentir rapidamente a diferença desse
grande benefício”, explica o executivo.

Dispositivo se soma ao Acticruise, ao novo motor, mais eficiente, e às
características aerodinâmicas dos caminhões da linha 2021 da marca
Em busca da maior eficiência energética que a engenharia possa permitir, a Scania acaba
de anunciar mais uma ferramenta de economia de combustíveis em sua atual geração de
caminhões. A geração, lançada em 2018, chegou prometendo beber menos diesel do que
os já econômicos caminhões da linha Streamline e, ao longo dos últimos dois anos e meio,
ganhou tecnologias e ferramentas para uma economia de 15% no diesel.
Este número é o resultado da economia proporcionada pelo novo motor, que tem injeção
multiponto de alta pressão, pelo design da cabine, com linhas que permitem menor
resistência do ar, e por tecnologias como o Acticruise, que gerencia as descidas e retomadas
para poupar combustível.
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“Lê e enxerga” a pista

Cavalinho digital
Mercedes-Benz Novo Actros 2045 é o caçula da família de
caminhões pesados que vem com o painel todo digital e
opção de retrovisores MirrorCam, que usam câmeras digitais e
telas para fazer o trabalho
O cavalo-mecânico Novo Actros 2045
4×2 LS com suspensão pneumática da
Mercedes-Benz é o modelo de entrada
da família de caminhões digitais da
fabricante alemã. Famoso por seu
sistema opcional de retrovisores
digitais, o MirrorCam, que ajuda a
eliminar pontos cegos e dá aquela
força para o motorista nas manobras
mais difíceis, o caminhão tem uma
série de outros equipamentos de série
inéditos no Brasil. Antes de citar cada
um deles, vamos conhecer o caminhão
mais de perto:
O modelo com configuração de eixos
4×2 (conhecido popularmente como
“toco”) tem aplicação indicada para
operações rodoviárias de média e
longa distância com o uso de carretas
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simples de dois ou três eixos. É muito
comum as transportadoras utilizarem
este tipo de caminhão para trabalhos
com carga fracionada, produtos
refrigerados e outras cargas de menor
densidade. O Peso Bruto Total técnico
do cavalinho é de 20.100 quilos. No
conjunto, o caminhão tem capacidade
técnica de tração máxima de 60 mil
quilos.
Ele é impulsionado pelo motor
Mercedes-Benz OM 460 LA de seis
cilindros em linha que gera até 449
cavalos de potência a 1.800 rpm. O
torque máximo deste modelo é de
2.200 Nm, graças ao trem de força
formado também pela transmissão da
casa, MB G291 automatizada, com 12
velocidades e embreagem monodisco.

Pode-se dizer que o Novo Actros tem mais
capacidade de computação e armazenagem
de dados digitais do que todas as espaçonaves
que conseguiram pousar na Lua. Ao todo, são
dez microprocessadores e mais de um Giga de
dados instalados no caminhão.

caminhão dá um alerta ao motorista se houver
algum risco de colisão. Se nada for feito, o
sistema freia tudo sozinho, com segurança.
Ele pode ser usado para manter uma distância
segura dos veículos à frente e tudo pode ser
configurado conforme a operação.

Tudo para fazer funcionar uma série de
equipamentos eletrônicos, como o painel do
motorista e o painel auxiliar, que são telas
digitais de alta resolução. Todas as informações
de operação do caminhão estão nessas telas,
que podem ser “navegadas” pelos dois controles
manuais no volante, que se parecem com o
“mouse” dos notebooks, aqueles trackpads.

O Novo Actros 2045 4×2 também é equipado
com sistema de freios com gerenciamento
eletrônico e controle de aderência e aceleração.
Eles são muito importantes para caminhões
deste tipo, já que cavalos-mecânicos 4×2 tendem
a sofrer mais com o efeito “L”, evitando acidentes
e paradas indesejadas.

Além disso, o caminhão vem de série com o
sistema ABA 5, um auxiliar ativo de frenagem
que funciona com uma câmera e um radar de
microondas. Ele “lê e enxerga” tudo à frente.
Consegue detectar pedestres, motocicletas,
bicicletas e veículos, dos menores até os mais
pesados. Com esta informação, o sistema do

Completando a eletrônica, o Novo Actros vem
de fábrica com o módulo de comunicação do
Fleetboard instalado. O dono do caminhão ativa
se quiser contratar os serviços. Este sistema de
telemetria permite a monitoração das viagens,
avaliação do desempenho do caminhão e do
motorista e diagnóstico remoto de falhas.

Banco só falta falar
Para fechar a lista de itens de destaque deste
caminhão, tem o foco no motorista. Esta
tendência da indústria brasileira tem resultado
em caminhões mais pensados em quem vai
ocupar seu interior e dirigir por horas a fio. Um
exemplo disso é o banco do Novo Actros. O
banco do motorista tem 12 ajustes de altura,
profundidade, inclinação e pressão lombar.
Tem um sistema que massageia as costas
do motorista durante o trajeto e, nos dois
bancos, existe um sistema de aquecimento
e também refrigeração dos assentos. O
cinto de segurança é integrado ao banco, em
estilo esportivo. O volante tem regulagem de
até 15cm em três eixos, com profundidade,
distância e altura.
Para as estradas brasileiras, um caminhão que
promete e entrega muita segurança com sua
eletrônica embarcada. É candidato a preferido
dos grandes frotistas que trabalham com
transferências de longa distância de cargas
fracionadas e outras cargas industriais leves.
Um cavalinho digital que representa!
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Transmissão automatizada
I-Shift da Volvo completa
20 anos

“A I-Shift é um marco da indústria de caminhões, graças ao seu impacto positivo nas operações
de transporte”, declara diz Pär Bergstrand, gerente de transmissões pesadas da Volvo Trucks. Ele
se refere principalmente aos benefícios que o equipamento proporcionou: redução no consumo
de combustível, um dos mais importantes itens na planilha de despesas do transportador; melhor
desempenho do caminhão; diminuição dos custos de manutenção; maior conforto e menor esforço
físico para o motorista e mais segurança na atividade.

Desenvolvida na Suécia e lançada em 2001 na Europa, a caixa automatizada da Volvo
chegou ao Brasil em 2003, equipando os caminhões das linhas FH e NH nacionais
A Volvo celebra este ano um marco para sua história na tecnologia do transporte pesado. A transmissão
I-Shift que equipa os caminhões da marca está completando 20 anos desde seu lançamento na
Europa. No Brasil, as caixas I-Shift chegaram por volta de 2003 e já são 18 anos de uma transição que
aconteceu de forma avassaladora no mercado brasileiro.

A Volvo foi pioneira neste tipo de transmissão no Brasil e, dezoito anos atrás, os transportadores,
frotistas e caminhoneiros autônomos ainda eram céticos quanto à sua eficiência e viabilidade para
o nosso País. Principalmente por causa da necessidade de ser durável e enfrentar poeira e variações
de temperatura nas estradas brasileiras.

Veio para ficar
Lá em 2003, as primeiras caixas
automatizadas I-Shift chegaram ao Brasil
para equipar os caminhões Volvo das linhas
FH e NH nacionais. A introdução do câmbio
automatizado nos caminhões brasileiros
começou pelas aplicações rodoviárias
pesadas e configuraram um ponto de
transição. O motorista não precisava mais
utilizar a embreagem e a alavanca para
trocar de marchas e o computador era o novo
aliado na parametrização o comportamento
do caminhão, trazendo economia de
combustível, conforto e segurança para as
viagens.
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Evolução
Em seus primeiros três anos de Brasil, a caixa
I-Shift representou 3% das vendas da Volvo nos
caminhões brasileiros. Este número chegou a
16% em 2008. No ano seguinte, pulou para 40%
de participação. Em 2012, 74% dos caminhões
pesados da Volvo saíam de fábrica com a
transmissão automatizada e, atualmente, este
número é 100%. Segundo a Volvo, desde 2019
todos os caminhões das famílias FH, FM e FMX
produzidos no Brasil saem equipados com
transmissão I-Shift.
A tecnologia da caixa está hoje na sexta geração

e recebeu, ao logo dos anos, diversas melhorias
e atualizações para ampliar a inteligência
dos processadores e atuadores, já que são
fabricados pelos mesmos produtores dos
módulos da arquitetura eletrônica do caminhão.
A I-Shift tem 12 velocidades à frente e quatro à
ré e, segundo a Volvo, apresenta desempenho
superior nos motores de 540 cavalos. Não à toa,
o cavalo mecânico Volvo FH 540 cv equipado
com I-Shift é o caminhão mais vendido do
mercado brasileiro.
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DAF traz nova linha
de caminhões CF
para o Brasil
Família traz um cavalinho mecânico com opções de
eixos, um DAF CF com chassi rígido e um modelo
bitruck 8x2. Nova motorização com o motor PACCAR
MX11 foi reconfigurada para aumentar a performance
A DAF está com novidades no mercado brasileiro. Desta vez, o
lançamento é na família CF, de caminhões semipesados. A família vem
para completar a linha DAF, que lançou ano passado os caminhões
extrapesados XF.

Nova motorização
As novidades começam no motor. A maioria dos modelos da nova
família CF da DAF é equipada com o motor PACCAR MX11, de 10,8
litros. Segundo os executivos da empresa, a engenharia da PACCAR
trabalhou no motor para que ele tenha desempenho similar ao antigo
modelo de 13 litros. As opções de potência são de 410 e 450 cavalos.
“Trabalhamos a taxa de compressão do motor de 11 litros para que
ele entregue o mesmo torque do nosso MX13 anterior. Isso traz
economia de combustível. Além disso, o nosso trem de força traz a
transmissão automatizada TraXon, da ZF, de 12 velocidades, que foi
feita para trabalhar com o motor em rotações mais baixas para gastar
menos e proporcionar trocas rápidas e suaves”, disse o diretor de
Desenvolvimento de Produto da DAF no Brasil, Jano Broeze.
A família traz as versões de cavalos mecânicos rodoviários 4×2 e 6×2
e também caminhões de chassi rígido, com opção de bitruck 8×2. De
acordo com a DAF, o projeto do novo CF brasileiro foi desenvolvido em
parceria com o time internacional da empresa, na Holanda. “A chegada
do novo CF é mais um marco na nossa história no Brasil, renovando
totalmente o line up da DAF no país. Somado a isso, estamos
ingressando em um novo segmento, de caminhões rígidos, voltados a
operações rodoviárias e distribuição, permitindo a expansão da nossa
participação no mercado nacional. Em 2020, crescemos 38% no
segmento acima de 40 toneladas, com 8,2% em comparação ao ano
anterior e vamos manter a curva de crescimento da marca em 2021”,
afirma Lance Walters, Presidente da DAF Caminhões Brasil.
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CF rodoviário e off-road

Bitruck 8×2
Popular no segmento de semipesados no
Brasil, esta configuração com dois eixos
direcionais tem mercado garantido e a DAF
sabe disso. A versão bitruck do novo CF traz
a configuração de eixos 8×2 e o motor MX11
de 410 cavalos, trabalhando com a TraXon da
ZF, com 12 velocidades.
De acordo com a DAF, o novo motor, que é
produzido em Ponta Grossa (PR), é construído
em bloco de ferro fundido vermicular
(CGi) para ser 180 kg mais leve do que seu
antecessor de 13 litros. O torque máximo é de
2.100 Nm a 900 rpm e o sistema de injeção é
Common Rail.
Este motor traz turbocompressor VGT de
geometria variável e tecnologia multitorque da
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DAF, para trabalhar por maior tempo na última
marcha. O Novo DAF CF rígido conta ainda
com segundo eixo direcional e entre eixos de
6.400 mm, o que o torna ainda mais versátil.
Sua capacidade técnica é de 45 toneladas,
com aplicação ideal em baú, sider, contêiner
e prancha, entre outros implementos.
“O Novo CF traz muitos itens de segurança do
nosso carro-chefe, o Novo XF. A soma destes
dispositivos, com o trabalho excepcional
do conjunto mecânico, faz do Novo CF
um caminhão muito econômico, robusto,
seguro e confortável. Este é um conjunto de
qualidades inédito nesta categoria, elevando
o patamar do segmento de rígidos no Brasil”,
finaliza Broeze.

Dentre as versões apresentadas pela DAF
na nova família de caminhões semipesados
CF estão os modelos rodoviários e os forade-estrada. O CF rodoviário, 4×2 ou 6×2, vem
equipado com o novo motor PACCAR MX11,
com potências de 410 cv ou 450 cv.
Para os fora-de-estrada, a DAF escolheu seu
motor de 13 litros, o PACCAR MX13, o mesmo
usado na linha XF, na versão de 480 cavalos e
o caminhão tem redução nos cubos das rodas,
exigência para aplicações off-road como cana
e madeira.
O Novo CF rodoviário é comercializado com
duas opções de cabine, a Sleeper e a Space,
ambas com cama, sendo a Space a maior
da categoria, com 2,23 de altura interna. O
caminhão tem acabamento superior e prioriza
o conforto e a ergonomia do motorista, com
impactos diretos na segurança.
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GENTE QUE TRANSPORTA O BRASIL

CAMINHONEIRA
DE FARDA,
SIM SENHOR!
Motorista carreteira do 5º Batalhão Logístico do Exército Brasileiro
se destaca na movimentação de blindados superpesados e
transporta o Brasil de verdade

A 3º Sargento Juliana Coques Paz,
de Clevelândia, no Paraná, é uma
mulher que transporta o Brasil de
verdade. No comando de um caminhão
extrapesado, ela personifica o sonho
de muitos e muitas que almejam viver
do transporte de cargas, apesar das
dificuldades da profissão de motorista
de caminhão.
Do alto da boleia de seu conjunto, ela
ostenta sua farda do Exército Brasileiro
com alegria. “Acordo todos os dias
com uma grande felicidade em vestir a
minha farda e servir o meu país. E tenho
muito orgulho dos caminhoneiros e
caminhoneiras do Brasil. Na vida civil,
quem trabalha com caminhão tem mais
dificuldades, sofre mais. No Exército, a
gente tem respaldo, tem alimentação
e segue os procedimentos. O pessoal
respeita muito a gente nas estradas, por
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sermos militares. Estou encantada com
este mundo, faz somente um ano que
estou neste cargo”, disse a orgulhosa
motorista à nossa reportagem.
Ela é responsável por toda a operação
do equipamento, formado por um
cavalo mecânico 6x4 Iveco Stralis que
puxa uma prancha de quatro eixos
com 60 toneladas de capacidade de
cargas. De tempos em tempos, Juliana
forma um comboio que movimenta
os pesados blindados do Exército
Brasileiro, para exercícios de manobras
e manutenção, geralmente no trecho
entre o Paraná e o Rio Grande do Sul.
Em sua lista de tarefas está transportar
cargas excedentes e extrapesadas
formadas pelos brutos blindados
Leopard e Guepard, verdadeiros
tanques de guerra com mais de 48
toneladas de peso total.
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Motorista faz-tudo
Na operação, a 3º Sargento Juliana Paz é uma
maestrina que comanda todos os detalhes
e cuida de tudo com grande conhecimento,
prática e destreza. Ela é responsável, além
de coordenar o embarque e o desembarque
e dirigir a carreta, pela manutenção e pelo
zelo com o equipamento. “Eu mesma faço
pequenas manutenções no motor, nos eixos,
troco o óleo e os filtros e, quando é necessário,
troco pneu também”, conta a militar. Ela relata
que, em seu tempo de Exército, cerca de um
ano, ela sempre pôde contar com o apoio dos
colegas militares para obter conhecimento,
para aprender e conseguir dominar todas as
tarefas.
Tanto conhecimento necessário para este
cargo veio também de uma longa experiência
com os caminhões. Juliana conta que seu
marido era caminhoneiro e levou a família
para o Mato Grosso, onde foi trabalhar no
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agronegócio. “Chegamos a Sinop e eu fui
visitar a usina. Primeiramente eu fui para
trabalhar em um salão de beleza, mas me
apaixonei pela operação com os caminhões
e quis aprender mais. Meu marido me ajudou
muito, me ensinou a manobrar o caminhão,
me ajudou a dar os primeiros passos. Com
isso, fui ganhando experiência e consegui
meu primeiro emprego como motorista, na
caçamba”, diz a motorista.
Juliana foi à empresa e pediu uma
oportunidade de emprego em uma vaga de
motorista. Começou nos caminhões médios
e depois passou para os articulados. “Eu
tinha habilitação Categoria E, mas não tinha
prática. Tive que aprender tudo rápido e aos
poucos fui me capacitando. Fiz curso MOPP,
para movimentação de produtos perigosos,
e, assim, me profissionalizei como motorista
de carreta”, continua a sargento.
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Primeira da História
Hoje, no Brasil, as mulheres representam
apenas 10% do total de motoristas de
caminhões habilitados no Brasil. Juliana
conseguiu um feito e tanto: é a primeira
mulher do Comando Militar do Sul e de todo
o Brasil a transportar blindados. Seu trabalho
é fundamental para o bom funcionamento
da 5ª Brigada de Cavalaria Blindada do 5º
Batalhão Logístico do Exército Brasileiro.
“No Exército, tenho a felicidade de afirmar
que trabalho em harmonia com todos, não
sofro qualquer preconceito ou questões de
machismo. Todo mundo trabalha para obter
os melhores resultados, respeitando cada um.
Sou muito grata e feliz por estar neste cargo
e já olho para o futuro querendo abraçar esta
carreira de motorista e crescer sempre nesta
jornada”, conclui Juliana.
A história das mulheres no Exército Brasileiro
começou em 1823, quando a soldado Maria
Quitéria de Jesus lutou pela manutenção
da Independência do Brasil. Em 1996, ela
foi reconhecida como Patrono do Quadro
Complementar de Oficiais do Exército
Brasileiro.
Mas foi só em 1943, durante a Segunda
Grande Guerra, que as mulheres entraram

oficialmente para o Exército do Brasil. Na época, 73
enfermeiras voluntárias foram enviadas a diferentes
hospitais de campanha do Exército dos Estados
Unidos.
Na organização, as mulheres estão no Exército
desde 1990. Segundo registros das Forças
Armadas, a primeira turma de formação envolvendo
mulheres foi aberta na Escola de Administração do
Exército em 1992, com 49 alunas. Em 1996, a Força
Terrestre criou o serviço militar feminino voluntário
para médicas, dentistas, farmacêuticas, veterinárias
e enfermeiras de nível superior.
No ano de 2017, a Escola de Sargentos das Armas
(ESA), realizou o primeiro processo seletivo para
combatentes, profissionais de logística-técnica e
aviação, com um número de 12,5 mil candidatas
para 70 vagas. Há dois anos, a primeira turma de
cadetes com a presença de mulheres ingressou na
Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), com
as primeiras oficiais dedicadas ao combate com
possibilidade de chegar ao topo da carreira militar.
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O que é o Canal de Suez?
É uma hidrovia artificial de quase 200 quilômetros
que corta o Egito para fazer a ligação entre o Mar
Mediterrâneo e o Mar Vermelho e, por extensão,
os oceanos Atlântico e Índico. Isso o torna um
ponto de trânsito fundamental para navios
que transportam mercadorias entre a Ásia e a
Europa e o leste dos Estados Unidos. O canal
começou a funcionar em 1869, 45 anos antes
do Canal do Panamá, que é muito mais curto,
ligando os oceanos Pacífico e Atlântico.

O que é o Canal de Suez e
por que ele é importante?
Incidente com navio porta-contêineres no corredor aquático
que liga a Europa à Ásia colocou o Canal de Suez em
destaque no noticiário.
Afinal, o que é este canal e por que ele é tão importante?
Sem o canal, os navios teriam que dar toda a
volta na África pelo Cabo da Boa Esperança
para acessar seus destinos e uma viagem que
acrescenta até 8 mil quilômetros na jornada.
Com o Canal de Suez, o mundo consegue fazer
a conexão de 400 navios por dia transportando
mais de um milhão de toneladas entre as maiores
regiões comerciais do globo. Cerca de 12% do
comércio mundial passam pelo canal a cada ano,
incluindo produtos essenciais como petróleo,
café, commodities e bens industrializados. O
canal foi criado quando o Egito estava sob o
controle do Império Otomano em meados do
século XIX. A construção começou no final de
Port Said no início de 1859, a escavação levou
10 anos e o projeto exigiu cerca de 1,5 milhão de
trabalhadores. Estima-se que 120 mil egípcios
tenham morrido durante as obras de escavação
do canal.
O encalhamento do mega navio
porta-contêineres Ever Given na
parte Sul do Canal de Suez no final
de março colocou aquela região
especial do mundo em destaque nos
noticiários. O navio, que tem mais
de 400 metros de comprimento,
foi jogado pela tempestade de
areia contra as margens do canal e
encalhou, bloqueando a passagem
entre o Mar Mediterrâneo e o Mar
Vermelho, um dos mais importantes
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corredores de cargas do mundo.
O navio, graças às marés e ao trabalho
das equipes de resgate, levou apenas
seis dias para liberar a passagem
do Canal e o fluxo de embarcações.
Enquanto bloqueava o Canal de Suez,
o navio Ever Given, da armadora
Evergreen, uma das maiores do
mundo, impediu a passagem de 1,1
milhão de toneladas de cargas por
dia, o equivalente a mais de 55 mil
contêineres de 20 pés.

Se encalhar, é problema
Estimativas dão conta de que o engarrafamento
de navios causados pelo encalhe do Ever Given
gere prejuízos da ordem de US$ 9,6 bilhões
(mais de R$ 53 bilhões) em mercadorias por
dia. De acordo com cálculos da Lloyd’s List,
sugerindo que o tráfego no sentido Oeste
equivale a cerca de US$ 5,1 bilhões por dia,
e o tráfego no sentido Leste movimenta US$
4,5 bilhões por dia. As empresas de transporte
marítimo globais começaram a redirecionar as
rotas de carga, sendo uma das opções o Cabo
da Boa Esperança, na África. Sete navios-tanque
transportando gás natural liquefeito (GNL) foram
desviados na sexta-feira, depois que o bloqueio
causou a suspensão do tráfego no canal. Três
dos petroleiros estavam sendo desviados para
a rota mais longa, via Cabo da Boa Esperança,
segundo relatou para o site Bloomberg.com a
empresa de inteligência de dados Kpler.
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