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JOMED introduz caminhão a gás natural em 
sua frota

PLVB se consolida como difusor do 
conhecimento em sustentabilidade 
logística

PLVB se prepara para o lançamento do Sistema de Reconhecimento 
para o Selo Verde em Transporte de Carga (SR-SVTC)

A transportadora JOMED, uma das em-
presas membro do PLVB está sendo pioneira 
na introdução de caminhões movidos a gás 
natural no Brasil. Dois caminhões tratores  
R 410 EURO 6 da Scania, também empresa 
membro do PLVB, estão na estrada operan-
do na transferência de produtos usando um 
combustível com menor emissão de poluentes 
atmosféricos que o óleo diesel, em particular 
o material particulado (MP) e os óxidos de ni-
trogênio (NOx), prejudiciais à saúde humana. 
Sendo um combustível difundido e disponível 
no país, com potencial de substituir boa parte 
do óleo diesel utilizado no transporte de carga, 
o que ajuda a melhorar a segurança energética 
nacional, o uso de gás natural por caminhões 
permite a substituição futura e progressiva dos 

Com a publicação do Guia para Inven-
tário de Emissões e o Application Guide, 
que compõem dois importantes e atuali-
zados documentos voltados para atender 
todas as empresas envolvidas da prática 
da sustentabilidade em logística, o PLVB 
se consolida definitivamente como difusor 
do conhecimento e da aplicação prática 
da logística verde. A exposição destes do-
cumentos e do site do PLVB no LinkedIn 
resultaram em mais de 15.000 visualiza-
ções, 250 reações positivas e 30 comen-
tários! Junte-se a este time de campeões, 
participe do LinkedIn do PLVB!

Empresa Mem-
bro do PLVB des-
de a concepção 
do programa em 
2017, a transpor-
tadora Rodocell é 
uma das líderes 
na aplicação da 
boa prática de renovação de frota, ga-
rantindo tecnologia de ponta e idade 
média da frota própria de 2,9 anos 
com excelentes resultados em termos 
de redução de custos operacionais, 
eficiência energética e redução de 
emissões de gases de efeito estufa e 
poluentes atmosféricos em sua ope-
ração. Parabena a Rodocell pelo pro-
tagonismo em prol da sustentabilida-
de logística.

  Rodrigo Michelon – Rodocel

VOZ DOS MEMBROS

Com a divulgação do cronograma de lan-
çamento do Sistema de Reconhecimento 
para o Selo Verde em Transporte de Carga 
(SR-SVTC) em agosto deste ano pela equipe 
técnica do Instituto Brasileiro de Transporte 

combustíveis fósseis usados nos transportes 
por biogás gerado a partir de resíduos urba-
nos ou rurais, prática já parcialmente adotada 
pela JOMED, com possibilidade de redução 

Sustentável (IBTS), o PLVB se prepara para 
lançar a plataforma de coleta de dados que 
garantirá o início do processo de reconhe-
cimento das empresas membro quanto a 
adoção das boas práticas. Atinge-se a meta 

significativa da emissão de dióxido de carbono 
(CO2) principal gás de efeito estufa, responsá-
vel pelo aquecimento global com impacto nas 
mudanças climáticas e nos eventos extremos.

estabelecida para o quarto ano de ativida-
de do PLVB e um novo ciclo de atividades 
está previsto para os próximos quatro anos.  
Venha participar! Consulte e confira em 
www.plvb.org.br.

GUIA PARA INVENTÁRIO 
DE EMISSÕES

Gases de Efeito Estufa nas 
atividades logísticas
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