


Projeto Viale Aeromóvel 
Canoas 



Design exterior 

Seguindo a tendência do modelo Viale BRT Marcopolo, o estilo externo está baseado 

em formas velozes e aerodinâmicas que remetem à agilidade, eficiência e modernidade, 

seguindo a tendência dos principais modais mundiais de transporte de massa. 







Design interior 

Como este novo modal tem um apelo fortemente ecológico por ser um veículo emissão 

zero de poluentes e ainda ter baixo impacto ambiental de implantação, o conceito de 

interior traz essa temática traduzida em formas e cores da natureza que transmitem o 

equilíbrio ecológico de intervenções ambientais sustentáveis. 



Layout interno: Dados técnicos 
 
• Número total de passageiros......................282 

• Passageiros sentados........................44 
• Passageiros em pé.............................238 

 

• Altura interna: 2305mm / Largura Interna: 2455mm 
 

• Número de postos para cadeirantes............2   (0,8 m X 1,2 m) 
 

• Número de poltronas para obesos...............2 
 

• Número de poltronas preferenciais..............4 
 

• Locais para cão guia......................................2  ( 0,4 m X 0,7 m) 
 

• 8 portas com vão livre de 1750 x 1930 (4 de cada lado) 
 

• Acessibilidade e sinalização interna conforme requisitos técnicos da norma ABNT NBR 14021 (Acessibilidade 
no sistema de trem urbano ou metropolitano). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conjunto Acoplamento Casulo/Estrado 

Estrado + Trucks 
(fora do escopo Marcopolo) 

Carroceria Marcopolo 
(Conceito construtivo similar ao ônibus 
com reprojeto estrutural) 



PORTAS DE SERVIÇO 

 

- Baixa ocorrência de eventos de falha; 

- Composta de 4 sistemas de portas por carro, sendo   
2 em cada lateral; 

- Cada porta contempla 2 folhas tipo deslizantes, 
guiadas por perfis de alumínio; 

- Acionamento elétrico e operação solicitada através 
de botões dispostos internamente no veiculo; 

- Sistema de emergência interno e externo presente 
em todas as portas; 

- Vão livre quando aberta de 1750 mm de largura e 
1930 mm de altura; 

- Fornecedor Europeu atuante no segmento de trens. 

 

 

 



PORTAS DE EMERGÊNCIA 

- Vão livre quando aberta de 1310 
mm de largura e 1835 mm de altura; 

- Sistema de emergência interno e 
externo; 

- Degrau auxiliar de acesso a via civil 
em caso de emergência ou 
manutenção; 

- Acionamento manual, com 
retenção da posição aberta ou 
fechada. 

 



JANELAS LATERAIS 

- Janelas laterais compostas de vidros temperados 5 mm e 6 mm; 

- Uma janela especial com ventarola instalada em cada lateral, com abertura 0,07 m²; 

- Cor fumê com no mínimo de 35% de transmitância. 



Materiais 
 

• Materiais conforme requisitos da norma americana 
NFPA 130 (flamabilidade e emissão de fumaça tóxica); 

• Assoalho em material compósito; 
• Sanfona fabricada em Nipple; 
• Acabamento superficial dos revestimentos internos é 

diferenciado se comparado ao produto ônibus; 
• Itens projetados para permitir o fácil acesso para as 

equipes de manutenção, e ao mesmo tempo, 
dificultar atos de vandalismo. 
 
 



MOCK-UP DE VALIDAÇÃO 
 
 



Ar condicionado 

- Marca SPHEROS (Caxias do Sul) ; 

- 2 equipamentos – 01 em cada vagão; 

- Refrigeração e aquecimento; 

- Manta para isolamento térmico e acústico 
na carroceria. 

Mapas de Linhas 

- Mobitecscreen (mapa de linhas e monitores) 

- 02 mapas por vagão 




