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COLETIVOCOLETIVOCOLETIVOCOLETIVO

PAXPAXPAXPAX

INDIVIDUALINDIVIDUALINDIVIDUALINDIVIDUAL

SEGMENTOSSEGMENTOSSEGMENTOSSEGMENTOS

CARGACARGACARGACARGA



COLETIVO    ÔNIBUS, METROCOLETIVO    ÔNIBUS, METROCOLETIVO    ÔNIBUS, METROCOLETIVO    ÔNIBUS, METRO----

FERROVIFERROVIFERROVIFERROVIÁÁÁÁRIO,ARIO,ARIO,ARIO,AÉÉÉÉREO,REO,REO,REO,

MARMARMARMARÍÍÍÍTIMO, FLUVIALTIMO, FLUVIALTIMO, FLUVIALTIMO, FLUVIAL

SISTEMAS SISTEMAS SISTEMAS SISTEMAS ----

MOVIMENTAMOVIMENTAMOVIMENTAMOVIMENTAÇÇÇÇÃO ÃO ÃO ÃO 

PAXPAXPAXPAX AUTOMAUTOMAUTOMAUTOMÓÓÓÓVELVELVELVEL

INDIVIDUAL    MOTOSINDIVIDUAL    MOTOSINDIVIDUAL    MOTOSINDIVIDUAL    MOTOS

BICICLETASBICICLETASBICICLETASBICICLETAS



ÔNIBUS ÔNIBUS ÔNIBUS ÔNIBUS –––– 32/34.00032/34.00032/34.00032/34.000

VAGÕES CARGA VAGÕES CARGA VAGÕES CARGA VAGÕES CARGA –––– 7.0007.0007.0007.000

CARROS PAX CARROS PAX CARROS PAX CARROS PAX –––– 300300300300

AAAAÉÉÉÉREA REA REA REA ---- ????

PRODUPRODUPRODUPRODUÇÇÇÇÃO VEICULARÃO VEICULARÃO VEICULARÃO VEICULAR MARMARMARMARÍÍÍÍTIMO TIMO TIMO TIMO ---- ????

2008200820082008 FLUVIAL FLUVIAL FLUVIAL FLUVIAL ---- ????

AUTOMAUTOMAUTOMAUTOMÓÓÓÓVEIS VEIS VEIS VEIS –––– 3.600.0003.600.0003.600.0003.600.000

MOTOS MOTOS MOTOS MOTOS –––– 2.000.000/2.200.0002.000.000/2.200.0002.000.000/2.200.0002.000.000/2.200.000

BICICLETAS BICICLETAS BICICLETAS BICICLETAS –––– 5 A 6.000.0005 A 6.000.0005 A 6.000.0005 A 6.000.000



NO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS:NO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS:NO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS:NO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS:NO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS:NO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS:NO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS:NO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS:

ÔNIBUS ÔNIBUS ÔNIBUS ÔNIBUS ÔNIBUS ÔNIBUS ÔNIBUS ÔNIBUS –––––––– 70% A 75%70% A 75%70% A 75%70% A 75%70% A 75%70% A 75%70% A 75%70% A 75%

A maior parte A maior parte A maior parte A maior parte éééé regulamentada, mas hregulamentada, mas hregulamentada, mas hregulamentada, mas háááá muitos sistemas muitos sistemas muitos sistemas muitos sistemas 
desregulados como desregulados como desregulados como desregulados como ““““ônibus alternativosônibus alternativosônibus alternativosônibus alternativos””””, moto t, moto t, moto t, moto tááááxi, xi, xi, xi, 
veveveveíííículos escolaresculos escolaresculos escolaresculos escolares



EVOLUÇÃO DO TRANSPORTE POR  ÔNIBUS

Fonte: FABUS/SIMEFRE  * Dados até Setembro/08.

27.48030,4%8.36669,6%19.1142008*

32.02731,6%10.10568,4%21.9222007

26.98346,9%12.66353,1%14.3202005

25.28035,48.94764,616.3332004

27.95234,1%9.54565,9%18.4072006

21.38132,87.01367,114.3682003

21.78729,76.48870,215.2992002

21.68028,26.11971,715.5612001

18.09926,64.83273,313.2672000

12.82119,42.48880,510.3331999

19.29117,73.40882,315.8831998

18.38919,53.61480,514.7751997

18.49811,52.11988,516.3791996

17.62518,33.22481,714.4011995

12.62525,53.22474,59.4011994

13.27422,02.91978,010.3551993

17.83017,13.04682,914.7841992

15.3447,41.14192,614.2031991

TotalParticipação 
(%)

ME 
(unidades)

Participação 
(%)

MI 
(unidades)

ANO



POSIPOSIPOSIPOSIPOSIPOSIPOSIPOSIÇÇÇÇÇÇÇÇÃO BRASIL NO MUNDOÃO BRASIL NO MUNDOÃO BRASIL NO MUNDOÃO BRASIL NO MUNDOÃO BRASIL NO MUNDOÃO BRASIL NO MUNDOÃO BRASIL NO MUNDOÃO BRASIL NO MUNDO

Brasil Brasil Brasil Brasil éééé o quarto maior produtor de ônibus do mundo, o quarto maior produtor de ônibus do mundo, o quarto maior produtor de ônibus do mundo, o quarto maior produtor de ônibus do mundo, 
juntamente com EUA.juntamente com EUA.juntamente com EUA.juntamente com EUA.

1111ºººº Produtor CHINA:Produtor CHINA:Produtor CHINA:Produtor CHINA: +/+/+/+/---- 60.00060.00060.00060.000

2222ºººº Produtor Produtor Produtor Produtor ÍÍÍÍNDIA:NDIA:NDIA:NDIA: +/+/+/+/---- 40.00040.00040.00040.000

3333ºººº Produtor RProdutor RProdutor RProdutor Rúúúússia:ssia:ssia:ssia: +/+/+/+/---- 37/38.00037/38.00037/38.00037/38.000

4444ºººº Produtor BR/USA:Produtor BR/USA:Produtor BR/USA:Produtor BR/USA: +/+/+/+/---- 32.000 a 35.00032.000 a 35.00032.000 a 35.00032.000 a 35.000

PorPorPorPoréééém, em especificam, em especificam, em especificam, em especificaçççções tões tões tões téééécnicas, tecnologia, design cnicas, tecnologia, design cnicas, tecnologia, design cnicas, tecnologia, design 
e qualidade em geral e qualidade em geral e qualidade em geral e qualidade em geral –––– Brasil estBrasil estBrasil estBrasil estáááá em 1em 1em 1em 1ºººº lugar lugar lugar lugar 
comparado com China, Rcomparado com China, Rcomparado com China, Rcomparado com China, Rúúúússia, ssia, ssia, ssia, ÍÍÍÍndia e USA.ndia e USA.ndia e USA.ndia e USA.



(UNIÃO EUROPÉIA) EUROPA OCIDENTAL

2000 = 26.000

2010 = 23.000

AUSTRÁLIA E PACÍFICO

2000 = 1.000

2010 = 2.000

E.U.A / CANADÁ

2000 = 45.000

2010 = 45.000

MÉXICO

2000 =  9.000

2010 = 12.000

CHINA

2000 = 33.000

2010 = 59.000

COREA DO SUL

2000 = 11.000

2010 = 16.000

SUDESTE  ÁSIA    (FAR EAST)

2000 =  6.000

2010 = 25.000

JAPÃO

2000 = 7.000

2010 = 6.000

AMÉRICA CENTRAL E SUL /CARIBE

2000 =  26.000

2010 = 30.000

EUROPA ORIENTAL E 
ÍNDIA

2000 = 48.000

2010 = 68.000

2004   =   199.000

2005 =   216.000

2008    =  240.000

R E S U M O

Acima 9 ton GVW

Marcopolo tem 8,5% mercado Mundial
Produção Marcopolo 2008 = 21.000

ÁFRICA 

2000 = 2.000

2010 = 5.000



UTILIZAUTILIZAUTILIZAUTILIZAUTILIZAUTILIZAUTILIZAUTILIZAÇÇÇÇÇÇÇÇÃO COMPONENTES PLÃO COMPONENTES PLÃO COMPONENTES PLÃO COMPONENTES PLÃO COMPONENTES PLÃO COMPONENTES PLÃO COMPONENTES PLÃO COMPONENTES PLÁÁÁÁÁÁÁÁSTICOS NOS STICOS NOS STICOS NOS STICOS NOS STICOS NOS STICOS NOS STICOS NOS STICOS NOS 
SEGMENTOS AUTOMOTIVOSSEGMENTOS AUTOMOTIVOSSEGMENTOS AUTOMOTIVOSSEGMENTOS AUTOMOTIVOSSEGMENTOS AUTOMOTIVOSSEGMENTOS AUTOMOTIVOSSEGMENTOS AUTOMOTIVOSSEGMENTOS AUTOMOTIVOS

O ônibus, atO ônibus, atO ônibus, atO ônibus, atéééé mesmo mais que o autommesmo mais que o autommesmo mais que o autommesmo mais que o automóóóóvel, vel, vel, vel, éééé o segmento o segmento o segmento o segmento 
onde componentes plonde componentes plonde componentes plonde componentes pláááásticos são mais usados.sticos são mais usados.sticos são mais usados.sticos são mais usados.

Razões:Razões:Razões:Razões: a) Menor Pesoa) Menor Pesoa) Menor Pesoa) Menor Peso

b) Não sofre corrosãob) Não sofre corrosãob) Não sofre corrosãob) Não sofre corrosão

c) Fc) Fc) Fc) Fáááácil reparacil reparacil reparacil reparaççççãoãoãoão

d) Ferramental menor custod) Ferramental menor custod) Ferramental menor custod) Ferramental menor custo

e) Grande necessidade de mudane) Grande necessidade de mudane) Grande necessidade de mudane) Grande necessidade de mudançççças no designas no designas no designas no design

e configurae configurae configurae configuraçççções internas.ões internas.ões internas.ões internas.



PROCESSOS TECNOLPROCESSOS TECNOLPROCESSOS TECNOLPROCESSOS TECNOLPROCESSOS TECNOLPROCESSOS TECNOLPROCESSOS TECNOLPROCESSOS TECNOLÓÓÓÓÓÓÓÓGICOS UTILIZADOS NOS GICOS UTILIZADOS NOS GICOS UTILIZADOS NOS GICOS UTILIZADOS NOS GICOS UTILIZADOS NOS GICOS UTILIZADOS NOS GICOS UTILIZADOS NOS GICOS UTILIZADOS NOS 
COMPONENTES PLCOMPONENTES PLCOMPONENTES PLCOMPONENTES PLCOMPONENTES PLCOMPONENTES PLCOMPONENTES PLCOMPONENTES PLÁÁÁÁÁÁÁÁSTICOSSTICOSSTICOSSTICOSSTICOSSTICOSSTICOSSTICOS

---- MANUAIS (HAND LAY UP / SPRAY UP)MANUAIS (HAND LAY UP / SPRAY UP)MANUAIS (HAND LAY UP / SPRAY UP)MANUAIS (HAND LAY UP / SPRAY UP)

- RTM LIGHTRTM LIGHTRTM LIGHTRTM LIGHT

- PULTRUSÃO (principalmente Europa)   PULTRUSÃO (principalmente Europa)   PULTRUSÃO (principalmente Europa)   PULTRUSÃO (principalmente Europa)   

- SMC (componentes padrões de alto volume)SMC (componentes padrões de alto volume)SMC (componentes padrões de alto volume)SMC (componentes padrões de alto volume)

- VACUUMVACUUMVACUUMVACUUM----FORMINGFORMINGFORMINGFORMING

- INJEINJEINJEINJEÇÇÇÇÃO DE TERMOPLÃO DE TERMOPLÃO DE TERMOPLÃO DE TERMOPLÁÁÁÁSTICOSTICOSTICOSTICO

- INJEINJEINJEINJEÇÇÇÇÃO DE POLIURETANO COM OU SEM REFORÃO DE POLIURETANO COM OU SEM REFORÃO DE POLIURETANO COM OU SEM REFORÃO DE POLIURETANO COM OU SEM REFORÇÇÇÇO   O   O   O   



OPORTUNIDADES E AMEAOPORTUNIDADES E AMEAOPORTUNIDADES E AMEAOPORTUNIDADES E AMEAOPORTUNIDADES E AMEAOPORTUNIDADES E AMEAOPORTUNIDADES E AMEAOPORTUNIDADES E AMEAÇÇÇÇÇÇÇÇAS NO USO DO PLAS NO USO DO PLAS NO USO DO PLAS NO USO DO PLAS NO USO DO PLAS NO USO DO PLAS NO USO DO PLAS NO USO DO PLÁÁÁÁÁÁÁÁSTICOSTICOSTICOSTICOSTICOSTICOSTICOSTICO
GraGraGraGraçççças a grande versatilidade na fabricaas a grande versatilidade na fabricaas a grande versatilidade na fabricaas a grande versatilidade na fabricaçççção de componentes ão de componentes ão de componentes ão de componentes 
plplplpláááásticos sticos sticos sticos éééé que o ônibus brasileiro atingiu o mesmo grau de qualidade que o ônibus brasileiro atingiu o mesmo grau de qualidade que o ônibus brasileiro atingiu o mesmo grau de qualidade que o ônibus brasileiro atingiu o mesmo grau de qualidade 
dos ônibus europeus.dos ônibus europeus.dos ônibus europeus.dos ônibus europeus.

-Essa vantagem torna o Brasil vulnerEssa vantagem torna o Brasil vulnerEssa vantagem torna o Brasil vulnerEssa vantagem torna o Brasil vulneráááável com relavel com relavel com relavel com relaçççção a China, Rão a China, Rão a China, Rão a China, Rúúúússia ssia ssia ssia 
e e e e ÍÍÍÍndia.ndia.ndia.ndia.

-Necessidade premente de renovaNecessidade premente de renovaNecessidade premente de renovaNecessidade premente de renovaçççção e modernizaão e modernizaão e modernizaão e modernizaçççção constante e ão constante e ão constante e ão constante e 
rrrráááápida intensificaram a utilizapida intensificaram a utilizapida intensificaram a utilizapida intensificaram a utilizaçççção do plão do plão do plão do pláááástico no segmento automotivo.stico no segmento automotivo.stico no segmento automotivo.stico no segmento automotivo.

-Se por um lado o plSe por um lado o plSe por um lado o plSe por um lado o pláááástico stico stico stico éééé uma grande oportunidade, por outro uma grande oportunidade, por outro uma grande oportunidade, por outro uma grande oportunidade, por outro éééé
sempre uma grande ameasempre uma grande ameasempre uma grande ameasempre uma grande ameaçççça,principalmente, proveniente de paa,principalmente, proveniente de paa,principalmente, proveniente de paa,principalmente, proveniente de paííííses ses ses ses 
menos industrializados com mão de obra e sistemas tributmenos industrializados com mão de obra e sistemas tributmenos industrializados com mão de obra e sistemas tributmenos industrializados com mão de obra e sistemas tributáááários mais rios mais rios mais rios mais 
baratos que o Brasil. baratos que o Brasil. baratos que o Brasil. baratos que o Brasil. 

- No caso dos PlNo caso dos PlNo caso dos PlNo caso dos Pláááásticos TERMOFIXOS ( COMPsticos TERMOFIXOS ( COMPsticos TERMOFIXOS ( COMPsticos TERMOFIXOS ( COMPÓÓÓÓSITOS) a dificuldade SITOS) a dificuldade SITOS) a dificuldade SITOS) a dificuldade 
de reciclagem de reciclagem de reciclagem de reciclagem éééé uma ameauma ameauma ameauma ameaçççça para o crescimento sustenta para o crescimento sustenta para o crescimento sustenta para o crescimento sustentáááável e vel e vel e vel e 
manutenmanutenmanutenmanutençççção dos volumes atuais.   ão dos volumes atuais.   ão dos volumes atuais.   ão dos volumes atuais.   



TENDÊNCIAS FUTURAS PARA TRANSPORTE COLETIVOTENDÊNCIAS FUTURAS PARA TRANSPORTE COLETIVOTENDÊNCIAS FUTURAS PARA TRANSPORTE COLETIVOTENDÊNCIAS FUTURAS PARA TRANSPORTE COLETIVOTENDÊNCIAS FUTURAS PARA TRANSPORTE COLETIVOTENDÊNCIAS FUTURAS PARA TRANSPORTE COLETIVOTENDÊNCIAS FUTURAS PARA TRANSPORTE COLETIVOTENDÊNCIAS FUTURAS PARA TRANSPORTE COLETIVO

Os governos dos centros urbanos grandes e mOs governos dos centros urbanos grandes e mOs governos dos centros urbanos grandes e mOs governos dos centros urbanos grandes e méééédios dios dios dios 
enfrentam problemas de urgente soluenfrentam problemas de urgente soluenfrentam problemas de urgente soluenfrentam problemas de urgente soluçççção:ão:ão:ão:

a)a)a)a) Congestionamentos crescentes.Congestionamentos crescentes.Congestionamentos crescentes.Congestionamentos crescentes.

b)b)b)b) InfraInfraInfraInfra----estrutura precestrutura precestrutura precestrutura precáááária e inadequada tanto viria e inadequada tanto viria e inadequada tanto viria e inadequada tanto viáááária urbana ria urbana ria urbana ria urbana 
como rodovicomo rodovicomo rodovicomo rodoviáááária.ria.ria.ria.

c)c)c)c) ReduReduReduReduçççção absurda da velocidade comercial nos ônibus ão absurda da velocidade comercial nos ônibus ão absurda da velocidade comercial nos ônibus ão absurda da velocidade comercial nos ônibus 
urbanos, o que impacta rentabilidade dos operadores, urbanos, o que impacta rentabilidade dos operadores, urbanos, o que impacta rentabilidade dos operadores, urbanos, o que impacta rentabilidade dos operadores, 
forforforforççççando aumento tarifa.ando aumento tarifa.ando aumento tarifa.ando aumento tarifa.

d)d)d)d) Invasão transporte alternativo não regulamentado.Invasão transporte alternativo não regulamentado.Invasão transporte alternativo não regulamentado.Invasão transporte alternativo não regulamentado.

e)e)e)e) Invasão de motos.Invasão de motos.Invasão de motos.Invasão de motos.



f) Aumento preocupante da contaminaf) Aumento preocupante da contaminaf) Aumento preocupante da contaminaf) Aumento preocupante da contaminaçççção ambiental.ão ambiental.ão ambiental.ão ambiental.

g) Aumento alarmante no ng) Aumento alarmante no ng) Aumento alarmante no ng) Aumento alarmante no núúúúmero de acidentes.mero de acidentes.mero de acidentes.mero de acidentes.

h) Aumento no consumo de combusth) Aumento no consumo de combusth) Aumento no consumo de combusth) Aumento no consumo de combustííííveis.veis.veis.veis.

i) Destruii) Destruii) Destruii) Destruiçççção da qualidade de vida da populaão da qualidade de vida da populaão da qualidade de vida da populaão da qualidade de vida da populaçççção.ão.ão.ão.



TENDÊNCIAS FUTURAS PARA TRANSPORTE COLETIVOTENDÊNCIAS FUTURAS PARA TRANSPORTE COLETIVOTENDÊNCIAS FUTURAS PARA TRANSPORTE COLETIVOTENDÊNCIAS FUTURAS PARA TRANSPORTE COLETIVOTENDÊNCIAS FUTURAS PARA TRANSPORTE COLETIVOTENDÊNCIAS FUTURAS PARA TRANSPORTE COLETIVOTENDÊNCIAS FUTURAS PARA TRANSPORTE COLETIVOTENDÊNCIAS FUTURAS PARA TRANSPORTE COLETIVO

Para suavizar esses problemas, governos deverão Para suavizar esses problemas, governos deverão Para suavizar esses problemas, governos deverão Para suavizar esses problemas, governos deverão 
equacionar sistemas e aequacionar sistemas e aequacionar sistemas e aequacionar sistemas e açççções para priorizaões para priorizaões para priorizaões para priorizaçççção do ão do ão do ão do 
transporte coletivo sobre o individual, atravtransporte coletivo sobre o individual, atravtransporte coletivo sobre o individual, atravtransporte coletivo sobre o individual, atravéééés de:s de:s de:s de:

a)a)a)a) Vias exclusivas para transporte coletivo (corredores) Vias exclusivas para transporte coletivo (corredores) Vias exclusivas para transporte coletivo (corredores) Vias exclusivas para transporte coletivo (corredores) ––––
Aumento velocidade comercial.Aumento velocidade comercial.Aumento velocidade comercial.Aumento velocidade comercial.

b)b)b)b) Investir pesadamente na infraInvestir pesadamente na infraInvestir pesadamente na infraInvestir pesadamente na infra----estrutura viestrutura viestrutura viestrutura viáááária.ria.ria.ria.

c)c)c)c) Integrar o sistema Integrar o sistema Integrar o sistema Integrar o sistema metroferrovimetroferrovimetroferrovimetroferroviááááriorioriorio com o ônibus.com o ônibus.com o ônibus.com o ônibus.

d)d)d)d) Reduzir tarifas no transporte coletivo.Reduzir tarifas no transporte coletivo.Reduzir tarifas no transporte coletivo.Reduzir tarifas no transporte coletivo.



e) Promover o marketing do transporte coletivo como meio para e) Promover o marketing do transporte coletivo como meio para e) Promover o marketing do transporte coletivo como meio para e) Promover o marketing do transporte coletivo como meio para 
reduzir contaminareduzir contaminareduzir contaminareduzir contaminaçççção ambiental, trazer melhor qualidade de ão ambiental, trazer melhor qualidade de ão ambiental, trazer melhor qualidade de ão ambiental, trazer melhor qualidade de 
vida e menor nvida e menor nvida e menor nvida e menor núúúúmero de acidentes.mero de acidentes.mero de acidentes.mero de acidentes.

f) Podef) Podef) Podef) Pode----se vislumbrar boas tendências para expansão do se vislumbrar boas tendências para expansão do se vislumbrar boas tendências para expansão do se vislumbrar boas tendências para expansão do 
transporte coletivo principalmente no longo prazo.transporte coletivo principalmente no longo prazo.transporte coletivo principalmente no longo prazo.transporte coletivo principalmente no longo prazo.

g) Novos sistemas de transporte coletivo irão certamente surgir,g) Novos sistemas de transporte coletivo irão certamente surgir,g) Novos sistemas de transporte coletivo irão certamente surgir,g) Novos sistemas de transporte coletivo irão certamente surgir,
principalmente, na principalmente, na principalmente, na principalmente, na áááárea rea rea rea metroferrovimetroferrovimetroferrovimetroferroviááááriariariaria, com expansão dos , com expansão dos , com expansão dos , com expansão dos 
veveveveíííículos de alta velocidade sobre trilhos (trem bala ou trem de culos de alta velocidade sobre trilhos (trem bala ou trem de culos de alta velocidade sobre trilhos (trem bala ou trem de culos de alta velocidade sobre trilhos (trem bala ou trem de 
alta velocidade).alta velocidade).alta velocidade).alta velocidade).

h) Esses novos sistemas de transportes estarão cada vez mais h) Esses novos sistemas de transportes estarão cada vez mais h) Esses novos sistemas de transportes estarão cada vez mais h) Esses novos sistemas de transportes estarão cada vez mais 
dependentes do uso do pldependentes do uso do pldependentes do uso do pldependentes do uso do pláááástico pelas razões jstico pelas razões jstico pelas razões jstico pelas razões jáááá expostas expostas expostas expostas 
anteriormente.anteriormente.anteriormente.anteriormente.

i) Os trens, sejam eles urbanos ou de alta velocidade, ji) Os trens, sejam eles urbanos ou de alta velocidade, ji) Os trens, sejam eles urbanos ou de alta velocidade, ji) Os trens, sejam eles urbanos ou de alta velocidade, jáááá são são são são 
atualmente usuatualmente usuatualmente usuatualmente usuáááários em grande escala de componentes rios em grande escala de componentes rios em grande escala de componentes rios em grande escala de componentes 
plplplpláááásticos.sticos.sticos.sticos.



COMPONENTES PLCOMPONENTES PLCOMPONENTES PLCOMPONENTES PLCOMPONENTES PLCOMPONENTES PLCOMPONENTES PLCOMPONENTES PLÁÁÁÁÁÁÁÁSTICOS USADOS NOS ÔNIBUS E STICOS USADOS NOS ÔNIBUS E STICOS USADOS NOS ÔNIBUS E STICOS USADOS NOS ÔNIBUS E STICOS USADOS NOS ÔNIBUS E STICOS USADOS NOS ÔNIBUS E STICOS USADOS NOS ÔNIBUS E STICOS USADOS NOS ÔNIBUS E 
TRENSTRENSTRENSTRENSTRENSTRENSTRENSTRENS



VOLARE VOLARE VOLARE VOLARE VOLARE VOLARE VOLARE VOLARE -------- MARCOPOLOMARCOPOLOMARCOPOLOMARCOPOLOMARCOPOLOMARCOPOLOMARCOPOLOMARCOPOLO
ÔNIBUSÔNIBUS

CapôCapôCapôCapôCapôCapôCapôCapô internointernointernointernointernointernointernointerno

TetoTetoTetoTetoTetoTetoTetoTeto externoexternoexternoexternoexternoexternoexternoexterno



VOLARE VOLARE VOLARE VOLARE VOLARE VOLARE VOLARE VOLARE -------- MARCOPOLOMARCOPOLOMARCOPOLOMARCOPOLOMARCOPOLOMARCOPOLOMARCOPOLOMARCOPOLO
ÔNIBUSÔNIBUS

CapôCapôCapôCapôCapôCapôCapôCapô



ÔNIBUSÔNIBUS
MARCOPOLOMARCOPOLOMARCOPOLOMARCOPOLOMARCOPOLOMARCOPOLOMARCOPOLOMARCOPOLO

Pára-choque dianteiro Banheiro



Portinhola

ÔNIBUSÔNIBUS

MARCOPOLOMARCOPOLOMARCOPOLOMARCOPOLOMARCOPOLOMARCOPOLOMARCOPOLOMARCOPOLO



ÔNIBUSÔNIBUS

MARCOPOLOMARCOPOLOMARCOPOLOMARCOPOLOMARCOPOLOMARCOPOLOMARCOPOLOMARCOPOLO

Teto Externo



ÔNIBUSÔNIBUS

SANITSANITSANITSANITSANITSANITSANITSANITÁÁÁÁÁÁÁÁRIA    MARCOPOLO RIA    MARCOPOLO RIA    MARCOPOLO RIA    MARCOPOLO RIA    MARCOPOLO RIA    MARCOPOLO RIA    MARCOPOLO RIA    MARCOPOLO 



ÔNIBUSÔNIBUS

DENSODENSODENSODENSODENSODENSODENSODENSO

Spheros - Capô e base de ar condicionado



RTM LIGHTRTM LIGHT

Teto de ônibus
Marcopolo 

170 kg 
32,9 m2

ProdutProdut ooss

Capô e base de ar condicionado
Webasto 

28 kg
3,95 m2



Peças de ônibus
Ciferal

- Frente
- Pára-choque

- Teto 



AVIÕESAVIÕES











AVIÕES





TRENSTRENS










