Transporte Público por Ônibus: Impactos dos Ônibus Incendiados (1987-2018*)
Edição - Junho/2018

1987- 2018

1987- 2018
2018

R$ 58,0
milhões

R$ 1,7

4.313

bilhão
é o custo para
reposição dos
veículos

Ônibus Incendiados

R$ 270
mil

88,0

milhões
é o custo dos
passageiros não
transportados

- 20 FATAIS
- 62 FERIDOS
GRAVES

passageiros não
transportados

1987- 2018

R$ 7,9

VÍTIMAS:

73 mil
passageiros

145 ônibus incendiados
(2018)

1987- 2018
2018

2,2
milhões

2018

2018

R$ 5,2
milhões

R$

154,8

milhões
é o custo das horas não
trabalhadas

R$ 1,9 bilhão
é o valor total dos impactos ocasionados pelas ocorrências de ônibus incendiados no
período 1987-2018.

R$ 63,5 milhões (2018)

Fonte: Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos NTU
* Valores apurados até 08/06/2018.
Para dados atualizados e detalhados por região ou cidade, encaminhar solicitação via e-mail: imprensa@ntu.org.br
As ocorrências indicadas do período 1987-2003 foram identificadas nos acervos dos principais jornais e revistas.

milhões
quilômetros
deixaram de ser
percorridos

2018

3,0 milhões
Km

Transporte Público por Ônibus: Impactos dos Ônibus Incendiados (2004-2018*) ∆
Edição - Junho/2018

2004- 2018

2004- 2018
2018

R$ 58,0
milhões

R$ 916,0

2.290

milhões
é o custo para
reposição dos
veículos

Ônibus Incendiados
2004-2018

R$ 270
mil

73 mil
passageiros

passageiros não
transportados

145 ônibus incendiados
(2018)

2004- 2018
2018

1,1
milhão

2018

2004- 2018

R$ 4,2

46,7

milhões
é o custo dos
passageiros não
transportados

2018

R$ 5,2
milhões

2004- 2018

R$

82,2 milhões

é o custo das horas não
trabalhadas

R$ 1 bilhão
é o valor total dos impactos ocasionados pelas ocorrências de ônibus incendiados no
período 2004-2018.

R$ 63,5 milhões (2018)

Fonte: Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos NTU
* Valores apurados até 08/06/2018.
∆ Ocorrências indicadas peals entidades filiadas à NTU e verificadas no monitoramento da mídia.
Para dados atualizados e detalhados por região ou cidade, encaminhar solicitação via e-mail: imprensa@ntu.org.br

milhões
quilômetros
deixaram de ser
percorridos

2018

3,0 milhões
Km

