MARCOPOLO LANÇA NOVO ÔNIBUS VIALE BRT,
O MAIS AVANÇADO PRODUZIDO NO BRASIL

Veículo utiliza conceitos inéditos de design, conforto e eficiência

A Marcopolo lança o seu mais novo e moderno ônibus urbano, o Viale BRT.
Desenvolvido para aplicação nos avançados sistemas de transporte coletivo em
grandes centros urbanos, conhecidos como BRT (Bus Rapid Transit), é o mais
avançado já fabricado no Brasil e consumiu dois anos de pesquisas e
desenvolvimento.

O novo Viale BRT foi concebido com inéditos conceitos de design, ergonomia,
conforto, segurança e eficiência. Segundo Paulo Corso, diretor de operações
comerciais para o mercado brasileiro da Marcopolo, as áreas de engenharia de
desenvolvimento e design da empresa aplicaram a experiência e o conhecimento
adquiridos nos quase 40 anos de fornecimento para os sistemas viários de
transporte coletivo de diversos países.

“Este é o grande diferencial do Viale BRT em relação a qualquer veículo da
categoria, pois nenhum outro fabricante tem tamanha vivência e nem desenvolveu
e forneceu tantos ônibus para sistemas como o BRT em todo o mundo. E isso faz
uma enorme diferença na hora de definir as características do modelo, tanto na
redução de custos e na eficiência operacional para o frotista, quanto no conforto,
segurança e bem-estar para passageiros e usuários”, destaca Corso.

Externamente, o Viale BRT tem desenho futurista, inspirado nos mais modernos
trens de alta velocidade em operação no mundo. “Buscamos associar ao visual do
modelo as características de segurança, fluidez, conforto e eficiência dos mais
modernos trens, pois esta também é a proposta dos sistemas BRT”, explica Petras
Amaral, gerente de design da Marcopolo.
“Alguns dos mais modernos sistemas BRT do mundo, como o Transmilenio, na
Colômbia, proporcionam exatamente esse padrão de serviço para os passageiros:
viagens mais rápidas que em automóveis no trânsito urbano, pontualidade,
acessibilidade, conforto, segurança, além da facilidade e rapidez no embarque e
desembarque”, enfatiza Petras.

O Viale BRT versão articulado tem até 21 metros de comprimento, para
transportar até 145 passageiros e sua carroceria conta com estrutura em aço e
laterais em alumínio, sem saliências, para destacar a fluidez das linhas e o visual
limpo. Os vidros laterais colados garantem maior visibilidade e proporcionam uma
visão panorâmica aos passageiros.

O amplo para-brisa, com desenho inovador e aerodinâmico, proporciona melhor
visibilidade para o motorista e permite a melhor visualização do itinerário
eletrônico ao chegar na estação.

Destacam-se também os espelhos retrovisores integrados à carroceria com
indicadores de direção, os quais reforçam a identidade do veículo e proporcionam

eficiente visualização para o motorista. O sistema de ar-condicionado foi integrado
ao teto, através de carenagens laterais e da frente aerodinâmica, conceito similar
às mais inovadoras soluções dos ônibus rodoviários Marcopolo.

O veículo tem exclusivos conjuntos óticos dianteiro e traseiro em LEDs, que
garantem melhor iluminação e reforçam a identidade da marca. Também é o
primeiro ônibus urbano no mercado brasileiro a contar com Daytime Running
Light, dispositivo de acendimento automático dos faróis mesmo durante o dia.

O projeto visual da traseira do Viale BRT envolveu, igualmente, desenho inovador
para o segmento, com destaque para o conjunto ótico, pára-choques e tampa
posterior. As novas lanternas e sinalizadores de direção com LEDs ampliam a
visibilidade e a segurança, além de distinguirem o Viale BRT dos demais ônibus
devido à sua iluminação vertical.

Conforto interno

Internamente, o Viale BRT inova nos conceitos de ocupação de espaço e de
ergonomia. A maior largura interna, associada à configuração das poltronas,
proporciona maior área livre e facilitam a circulação dos passageiros, tornando a
viagem mais cômoda e confortável. “A altura interna também foi aumentada,
permitindo a inclusão de eficientes dutos de ar, alto-falantes e amplo espaço para
propaganda nas laterais superiores”, destaca Petras Amaral.

A concepção do Viale BRT é de um veículo robusto e extremamente confiável,
imagem conquistada junto às pessoas que o utilizam, produto de excelente
relação custo/benefício, atributo reconhecido pelos empresários do setor de
transporte urbano de passageiros. Outras características importantes são a
redução de custos, sustentabilidade do produto, praticidade e tecnologia
embarcada.

Para atingir o objetivo de valorizar a viagem de ônibus, independente do percurso
ou duração, e proporcionar ganhos operacionais para os empresários, o Viale BRT
pode ser oferecido com GPS, televisão digital, internet sem fio (wireless), câmeras
de segurança, computador de bordo, além de sistemas de indicação de parada
áudio visual e gerenciamento de frota.

Ideal para o transporte urbano, o Viale possui câmbio automático e sistema de
segurança para que o ônibus não se movimente com as portas abertas. O veículo
atende todas as exigências dos sistemas de plataformas de embarque existentes
no País, com opção de porta com 1.100 mm de vão livre na frente do rodado
dianteiro e piso elevado, adaptados à acessibilidade.
“Pensando na diversidade e nas características de cada município brasileiro, a
Marcopolo desenvolveu o Viale BRT com diferentes configurações e capacidade
de passageiros, acessibilidade e altura da plataforma”, explica Paulo Corso.

Tecnologia de gerenciamento de frota

O Viale BRT conta com moderna cabine com porta interna de acesso que
proporciona maior privacidade para o motorista e novo painel que amplia o
conforto e a segurança. O veículo possui bloqueio na carroceria que impede que o
condutor acelere (movimente o veículo) caso o seu cinto de segurança esteja
desatado, além de câmeras de ré e de portas, contador de passageiros e
vigilância por vídeo (os dados ficam gravados em um disco rígido).

O Viale BRT possui também o inovador Sistema de Gerenciamento de Frota, que
permite que o frotista saiba, em tempo real, pela internet, qualquer problema no
sistema elétrico da carroceria, podendo solicitar que o veículo com defeito seja
retirado da linha, deslocando outro ônibus para essa linha e programando a
manutenção do defeito. O sistema transmite também todos os dados do trajeto,
velocidade, estatística e consumo de combustível, entre outros.

O Sistema de Gerenciamento de Frota possibilita que, dependendo da estrutura
da cidade, as informações sobre a chegada e saída dos ônibus em cada estação
sejam passadas imediatamente, ajudando assim na programação das linhas e na
comodidade dos passageiros. “Assim como no segmento aéreo, os usuários dos
sistemas BRT terão informações online do tempo de viagem e de sua duração até
cada parada”, explica Paulo Corso.

O motorista possui ainda sistema de GPS integrado ao multiplex, que permite que
as informações dos mapas possam ser mostradas também nos monitores do
salão para informar aos passageiros quanto à sua localização.

Para a comodidade dos passageiros, o Viale pode ser equipado com sistema de
indicação audiovisual de parada, disponível nos monitores do salão de
passageiros.
Detalhes do novo Viale BRT


O produto atende a todas as exigências dos sistemas de plataformas de
embarque do país, podendo ser configurado para atender às necessidades
específicas em números e passageiros e acessibilidade.



Conjunto ótico inédito, com faróis em forma de losango com luzes diurnas
frontais (Daytime Running Light).



Sistema de ar-condicionado integrado ao teto, com carenagens laterais a
frente aerodinâmica, conceito similar ao dos ônibus rodoviários Marcopolo.



Espelhos retrovisores integrados carroceria com indicadores de direção.

Dimensões do novo Viale BRT

Altura:

3.560 mm

Largura:

2.600 mm

Comprimento:

Articulados: 6x2 até 21.000mm e 8x2 até 23.000mm
Biarticulado 8x2 até 28.000mm
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