Política de acessibilidade na mobilidade urbana de Belo Horizonte (Pamu-BH)
nota n.º 1
Série Notas técnicas de acessibilidade

Conceituação e análise sobre acessibilidade em ônibus urbano do
transporte público coletivo

versão C
data
1º jun. 2018

Apresentação
O presente documento integra a série Notas técnicas de acessibilidade, que é um
produto do projeto Política de acessibilidade na mobilidade urbana de Belo Horizonte
(Pamu-BH).1 A logomarca desse projeto é a emblemática meta Acessibilidade para todos.
O Acessibilidade para Todos foi publicamente anunciado pela BHTrans em 14 de
agosto de 2015 quando da realização do Seminário Internacional de Acessibilidade na
Mobilidade Urbana de Belo Horizonte.2 Naquele momento foi especialmente criada uma
página na home page da BHTrans para dar publicidade às ações do projeto, incluindo o
compromisso de elaborar e publicar notas técnicas capazes de apoiar a proposição e o
monitoramento da Pamu-BH.3
Como metodologia da pesquisa para elaboração das notas técnicas, adotou-se o
Sistema de Informações da Mobilidade de Belo Horizonte – SisMob-BH – como um

1

Considerando que nem todas as pessoas lerão todos os documentos da série, o conteúdo do início da
apresentação de cada nota técnica será basicamente o mesmo. A página “Acessibilidade para Todos” na home
page da BHTrans (BHTRANS, 2018c2), em atualização permanente, contém todas as informações desse
projeto.Vale também destacar que, quando de seu lançamento, o nome da série Notas técnicas de
acessibilidade era Notas técnicas BHTrans de acessibilidade.
2
BHTRANS (2015x). Os verbetes “acessibilidade para todos”, “acessibilidade para todos no metrô” e
“acessibilidade e mobilidade para todos” do SisMob-BH (BHTRANS, 2018c4/aba Q100a-geral) informam
que a marca “acessibilidade para todos” já foi, também, utilizada: a) em 1996 pela Comissão de Estudos
criada por Decreto Governamental do Estado de Minas Gerais para apresentar propostas de incentivo de
gerenciamento e de regulamentação no âmbito dos edifícios e espaços de uso público; b) em 2006 pelo
Secretariado Nacional de Reabilitação e Integração das Pessoas com Deficiência de Portugal; c) em 2012 na
consultoria da Escola de Arquitetura da UFMG prestada à Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU;
d) em 2012 pela Ações Preventivas na Escola - APE/ Diretoria de Ensino de Santos/SP - DE Santos; e) 2016
em workshop sobre o BRT de Belo Horizonte; f) em 2016 em concurso promovido pela World Resources
Institute - WRI BRASIL em parceria com, dentre outros, a BHTrans.
3
Em agosto de 2015 previu-se que seriam elaboradas nove notas técnicas conforme descrito em BHTRANS
(2015v). Em maio de 2018 estão previstas treze notas conforme descrito em BHTRANS (2018c3).
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repositório digital do assunto.4 O sistema foi criado em 2010 com a publicação, no portal
da BHTrans na internet, de gráficos organizados em nove assuntos. Com sua atualização se
dando de forma sistemática, em janeiro de 2015 o SisMob-BH passou a também publicar
uma planilha de dados abertos com toda a informação coletada e organizada para sustentar
a elaboração dos gráficos temáticos e de análises pontuais.5
Com o lançamento do Acessibilidade para Todos em agosto de 2015, o tema da
acessibilidade, sempre tratado de forma transversal no SisMob-BH, passou a ser o foco da
ampliação do sistema. Passou-se a buscar enquadrar a acessibilidade e o desenho universal
na maior quantidade possível de assuntos e subassuntos existentes.
Em agosto de 2016 foram lançadas as duas primeiras versões da primeira nota técnica
de acessibilidade da Pamu-BH com a denominação de Acessibilidade em ônibus urbano do
transporte público coletivo (versões 1A e 1A corrigida).6 O passo seguinte foi colocar seu
conteúdo em discussão no ambiente interno da BHTrans, quando foi solicitado um
posicionamento formal aos profissionais que, de alguma forma, lidam com o assunto.7
Os comentários e contribuições recebidos entre agosto e outubro de 2016 serviram
para mostrar a necessidade de se esmiuçar ainda mais o assunto, em um processo de busca
permanente do direito à cidade para todos. Dada à complexidade do tema e à profusão de
informações, decidiu-se então dividir o documento elaborado em agosto de 2016 em duas
notas, com os seguintes assuntos e códigos:
a) nota técnica de acessibilidade n.º 1 (versão B)8 – Conceituação e análise sobre
acessibilidade em ônibus urbano do transporte público coletivo (esse documento
assume a numeração original da primeira nota da Pamu-BH),
b) nota técnica de acessibilidade n.º 2 (versão A)9 - Proposição de um índice-chave de
acessibilidade em ônibus urbano do transporte público coletivo (esse documento
assume uma nova numeração na série de notas técnicas da Pamu-BH).

4

A concepção do SisMob-BH, intitulada “A construção de um sistema de informações da mobilidade urbana
como condição para sustentar a revisão permanente do Plano de Mobilidade Urbana de Belo Horizonte
(PlanMob-BH)”, venceu o Prêmio Inovar 2014. Ela está descrita em OLIVEIRA (2014b).
5
BHTRANS (2018c4). Essa planilha está sempre disponível para ser baixada na home page da BHTrans.
6
OLIVEIRA (2016h1; 2016h2).
7
A versão “1A” circulou entre os revisores e a versão “1A corrigida” foi remetida para 31 profissionais da
BHTrans lotados na Assessoria Jurídica (AJU), na Diretoria de Planejamento (DPL), na Diretoria de
Transporte Público (DTP), na Diretoria de Ação Regional e Operação (DRO) e na Diretoria de
Administração e Finanças (DAF).
8
OLIVEIRA (2016j).
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Antes de prosseguir, convém destacar que o SisMob-BH chega em junho de 2018,
momento de lançamento da presente versão B da Nota técnica de acessibilidade n.º 2 da
Pamu-BH, com 5.386 registros (indicadores, metas, requisitos, referências de
benchmarking, verbetes e siglas) que ajudam a melhor conhecer a mobilidade urbana de
Belo Horizonte.10 Na presente nota é incorporada toda a informação que se conseguiu
organizar no SisMob-BH, até o momento, sobre o assunto aqui tratado. Convém destacar a
importância das análises quantitativas aqui apresentadas citando Robert Putnam: “Temos
que impor às nossas ideias a disciplina dos números”.11
Esta versão C da Nota técnica de acessibilidade n.º 1 é uma atualização da versão B
publicada em 4 de novembro de 2016, incorporando novas e importantes informações já
disponíveis no SisMob-BH. Ela incorpora, especialmente, resultados quantitativos para o
período 2016-2018, novos gráficos e novas análises. Ela continua dividida em cinco partes,
além da apresentação, das referências e das assinaturas, quais sejam: objetivos, discussões
sobre

conceitos-chaves,

levantamento

de

indicadores,

análise

de

indicadores,

considerações finais/proposições. Ao final da nota há um anexo.
Destaque-se que, como em toda a série Notas técnicas de acessibilidade, o presente
documento reflete o pensamento do autor, com o apoio de revisores convidados, e não
deve ser lida como uma posição oficial da BHTrans e nem do Conselho Municipal de
Direitos da Pessoa com Deficiência de Belo Horizonte (CMDPD-BH).12

1

Objetivos
Esta versão C da Nota técnica de acessibilidade n.º 1 da Pamu-BH permanece tendo

como objetivos principais: discutir conceitos-chaves de acessibilidade em ônibus urbano
do transporte público coletivo, propor novas definições e analisar indicadores com base,
principalmente, em resultados de Belo Horizonte. Isto fornece um diagnóstico preliminar

9

OLIVEIRA (2016k). Vale destacar: uma minuta desta nota foi remetida a alguns profissionais da BHTrans
para subsidiar as discussões sobre o eixo “Acessibilidade Universal” na “3ª Oficina Interna Revisão
PlanMob-BH” realizada pela DPL/BHTrans em 06/05/2016.
10
Quantidade apurada em 30/05/2018 conforme BHTRANS (2018c4/aba TOTAIS).
11
PUTNAM (2006, p.158).
12
O autor desta versão A da nota n.º 2 atualmente ocupa os cargos de assessor da presidência da BHTrans e
de presidente do CMDPD-BH. Cada versão de cada nota da série Notas técnicas de acessibilidade conta,
além do autor, com revisores especialmente convidados para avaliar e, se for o caso, sugerir mudanças tanto
de forma quanto de conteúdo. Para alguns assuntos também se promove a circulação de uma minuta antes da
emissão definitiva da versão.
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da acessibilidade no transporte coletivo urbano de Belo Horizonte. As análises aqui
apresentadas são uma crítica da adequação, viabilidade, confiabilidade e comparabilidade
das informações disponíveis sobre o assunto. Seus objetivos secundários são:
a) complementar o diagnóstico apresentado na Nota técnica de acessibilidade n.º 1;
b) contribuir na elaboração do Plano de Acessibilidade da Pamu-BH como parte
integrante do Plano de Mobilidade Urbana de Belo Horizonte – PlanMob-BH que, por sua
vez, deve ser parte integrante do Plano Diretor de Belo Horizonte;13
c) contribuir na elaboração de relatório circunstanciado de acessibilidade, documento
previsto na legislação em vigor sobre o cumprimento dos prazos para promoção da
acessibilidade no transporte coletivo de uma cidade/região;14
d) contribuir na elaboração de certificação de acessibilidade, documento previsto na
legislação em vigor para que as empresas operadoras do transporte coletivo convencional e
os permissionários do transporte coletivo suplementar possam aplicar em seus veículos o
símbolo internacional de acesso;15
e) organizar, permitindo a consulta de qualquer interessado, toda a informação
existente sobre a acessibilidade em ônibus urbano do transporte público coletivo de Belo
Horizonte.16
f) organizar, permitindo a consulta de qualquer interessado, um conjunto de
indicadores capazes de medir a efetivação do direito de acesso ao transporte coletivo por
ônibus como parte do direito de acesso amplo e democrático ao espaço urbano.17

13

Em novembro de 2015 a BHTrans anunciou a processo de revisão do PlanMob-BH para o horizonte de
planejamento 2030 (BHTRANS, 2015z).
14
“Art. 120 - Cabe aos órgãos competentes, em cada esfera de governo, a elaboração de relatórios
circunstanciados sobre o cumprimento dos prazos estabelecidos por força das Leis n.º 10.048, de 8 de
novembro de 2000, e n.º 10.098, de 19 de dezembro de 2000, bem como o seu encaminhamento ao
Ministério Público e aos órgãos de regulação para adoção das providências cabíveis. Parágrafo único - Os
relatórios a que se refere o caput deste artigo deverão ser apresentados no prazo de 1 (um) ano a contar da
entrada em vigor desta Lei.” (BRASIL, 2015a).
15
“Para colocação do símbolo internacional de acesso nos veículos, as empresas de transporte coletivo de
passageiros dependem da certificação de acessibilidade emitida pelo gestor público responsável pela
prestação do serviço.” (BRASIL, 2015a, art.46/§3º).
16
Trata-se de uma atividade permanente do SisMob-BH, que passa a ser incorporada ao Acessibilidade para
Todos como uma estratégia metodológica da série Notas técnicas de acessibilidade. Essa atividade tem como
premissa a chamada Lei de acesso à informação: “É dever dos órgãos e entidades públicas promover,
independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências,
de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.” (BRASIL, 2011b/art.8º).

Nota técnica de acessibilidade n.º 1 - versão C / 1º jun. 2018 (p.4)

A informação organizada, e agora publicada, sobre os ônibus urbanos do sistema de
transporte público coletivo de Belo Horizonte cobre um período que retroage à retomada
da gestão municipal do transporte coletivo pela BHTrans em 1993. Essa documentação é
extensa e permite melhor conhecer as dificuldades encontradas para implantar um sistema
de transporte coletivo para todos em Belo Horizonte ao longo do tempo. A extensa troca de
informações (principalmente na forma de ofícios e termos de declaração) entre a BHTrans
e a Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência e
Idosos, do Ministério Público de Minas Gerais é um exemplo disso. Ela permite conhecer
as ações, ao longo do tempo, relativas à busca da mobilidade urbana para todos.18
Destaque-se que até o momento, no entanto, essas ações não foram suficientes para a
superação dos problemas relativos à acessibilidade das pessoas com mobilidade reduzida.
Como se pode observar nas notas técnicas de acessibilidade n.º 1 e n.º 2, os resultados
quantitativos apurados ainda não são satisfatórios e devem servir como parâmetro para a
definição de novas ações no Plano de Acessibilidade da Pamu-BH e, consequentemente,
nas próximas revisões do PlanMob-BH.

2

Discussão sobre conceitos-chaves
Este item é de vital importância para a compreensão desta nota técnica. O conceito de

acessibilidade, apesar de muito utilizado por gestores e planejadores urbanos, é por vezes
utilizado de forma retórica e genérica, sem demarcação do que efetivamente significa. Isto
gera entendimentos equivocados que afetam negativamente a definição, apuração e
acompanhamento de indicadores, ações e metas.19
Demarcar o assunto é, portanto, fundamental para que o direito à cidade possa se
efetivar como um direito de todos. Sobre a abrangência da política de acessibilidade nos
transportes coletivos urbanos brasileiros, destaque-se o que consta em documento do
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea que dela forneceu, em 2010, um
panorama nacional:
17

Esse é o objetivo principal anunciado na tese de doutorado de OLIVEIRA (2014a, p.47): “elaborar uma
reflexão sobre a atual política de mobilidade urbana de Belo Horizonte que seja capaz de contribuir na busca
do direito de acesso amplo e democrático ao espaço urbano”.
18
Já em 1995 a BHTrans assumia o compromisso público de buscar a acessibilidade como resultante não de
critérios mínimos, “mas à busca das condições ótimas de uso ambiental para todos” conforme OLIVEIRA
(1995).
19
Conforme OLIVEIRA (2014a, p.86-97 - Análise documental da atual política de mobilidade urbana de
Belo Horizonte).
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[...] os municípios brasileiros têm prazo [...] para tornar todos os
elementos dos sistemas de transporte público acessíveis. Não basta
apenas tornar o veículo acessível, é preciso que isso se estenda a toda a
infraestrutura urbana [...]. A legislação urbana cercou bem esse problema
atribuindo ao poder público a necessidade de adaptar o sistema viário
urbano: passeios, paradas, estações e terminais de embarque e
desembarque.20

Assim como podemos afirmar que a acessibilidade no transporte público coletivo de
Belo Horizonte é apenas parte do direito à cidade, podemos também afirmar que os
veículos do sistema de transporte são, tão somente, uma parte do que se deve analisar na
tentativa de se propor uma política de acessibilidade na mobilidade urbana.
As notas técnicas n.º e 1 e n.º 2 atêm-se apenas aos ônibus de características urbanas
que operam no transporte público coletivo, deixando de lado outros modos de transporte
como táxi, metrô, transporte escolar, transporte em ônibus rodoviário, bicicleta, a pé. Elas
deixam de lado, também, outros aspectos importantes do sistema de transporte coletivo por
ônibus como terminais, estações, pontos de parada, calçadas e passarelas. E mais: como se
verá adiante, o foco das notas técnicas n.º 1 e n.º 2 está no embarque/desembarque de
passageiros em ônibus urbanos, deixando outros aspectos, igualmente relevantes, para
outras notas técnicas. Ficam de fora do escopo das notas n.º 1 e n.º 2, portanto, dentre
outros, a acomodação e permanência do passageiro durante a viagem, os assentos e
espaços reservados, os mecanismos de acionamento dos sinais de parada, o funcionamento
de rampas e elevadores hidráulicos21, o tratamento dado aos passageiros por motoristas e
cobradores.
Nossa decisão de privilegiar o veículo nas notas n.º 1 e n.º 2 se justifica para que os
conteúdos das notas não sejam por demais extensos e possam focar naquilo que,
consideramos, é prioritário na política de acessibilidade na mobilidade urbana. Afinal,
enquanto os ônibus urbanos brasileiros não permitirem embarques/desembarques
acessíveis, tudo o mais que se alcançar nessa política perderá efeito na busca de cidades
20

IPEA (2010, p.422) citado por OLIVEIRA (2014a, p.69 - destaque nosso).
Nesta nota técnica o equipamento implantado em ônibus urbanos para permitir, em uma porta dotada de
escada, o embarque/desembarque de passageiros com mobilidade reduzida é denominado “elevador
hidráulico”. Esta foi uma opção para simplificar a leitura do texto, facilitando sua compreensão e evitando
mal entendidos entre três conceitos assim denominados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT: “plataforma elevatória veicular”, “plataforma elevatória estacionária” e “plataforma de embarque e
desembarque”. Consulte esses três registros no SisMob-BH (BHTRANS, 2018c4/aba Q100a-geral) para
conhecer suas diferenças.
21
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para todos. Antes de prosseguir, no entanto, cabe aqui antecipar uma crítica a essa nossa
opção de privilegiar o veículo, uma vez que um mesmo tipo de ônibus pode, por força de
imperativos operacionais, se prestar a serviços com graus distintos de acessibilidade.22
As definições nas quais se sustenta a presente nota técnica são as que seguem, aqui
apresentadas em uma sequência que facilita a compreensão do conjunto de conceitos. Elas
permitem-nos concluir que está defasado o conceito de “acessível” que estrutura
indicadores utilizados por diversos órgãos e entidades no Brasil.23
desenho universal: concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem
usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico,
incluindo os recursos de tecnologia assistiva;24
acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e
autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes,
informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros
serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto
na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida;25
acessibilidade universal: acessibilidade com desenho universal;26
ônibus urbano com desenho universal no embarque/desembarque: é aquele que
opera no sistema de transporte público coletivo de uma cidade/região oferecendo, em todos
os pontos de parada e a todas as pessoas, independente da dificuldade que cada uma possa
ter, a possibilidade de embarque/desembarque exclusivamente em nível com base no

22

Isto fica claro na Nota técnica de acessibilidade n.º 2, quando apresentamos cada um dos dez tipos de
ônibus da escala de acessibilidade por nós proposta.
23
Os indicadores selecionados em nossa pesquisa são analisados, um a um, no item seguinte desta nota.
24
Exatamente como disposto em BRASIL (2015a, art.3º/inciso II). No verbete “desenho universal” do
SisMob-BH (BHTRANS, 2017b2/aba Q100a-geral) está observado, dentre outras informações para melhor
compreensão do conceito, que “Só mediante a contemplação dos conceitos de design universal e de
acessibilidade ambiental sob uma perspectiva dinâmica é que se pode verificar sua veracidade. Assim,
acessibilidade ambiental, ou design inclusivo, é entendida como um processo baseado no modo como pessoas
sob efeito de deficiências variadas podem vivenciar o ambiente construído de forma plena e completa." [...]
Assim, design universal, isto é, projetando-se para todos, é o último nível que se pode alcançar no processo
da prática da acessibilidade ambiental em arquitetura. [...] A acessibilidade ambiental [ou desenho universal]
é um processo dinâmico, que devemos compreender de modo a obtermos soluções de design universal.”
conforme GUIMARÃES (1999, p.126, 127).
25
Exatamente como disposto em BRASIL (2015a, art.3º/inciso I). Assim sendo, mesmo sabendo que a
acessibilidade não se restringe à possibilidade e condição físicas de alcance dos ônibus urbanos das
cidades/regiões estudadas, a presente nota técnica trata apenas disto.
26
Conforme verbete “acessibilidade universal” do SisMob-BH em BHTRANS (2017b2/aba Q100a-geral),
onde estão registradas informações encontradas sobre o uso desse conceito.
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desenho universal, ou seja, com todos os passageiros embarcando e desembarcando pelas
mesmas portas;27
ônibus urbano acessível (ou com acessibilidade) no embarque/desembarque: é
aquele que opera no sistema de transporte público coletivo de uma cidade/região
oferecendo embarque/desembarque em nível com autonomia e segurança para todos os
passageiros e, no caso de utilização de elevador hidráulico, apenas se a cidade/região
atestar, de forma inquestionável, a impossibilidade de se adotar qualquer das alternativas
principais previstas na NBR 14022, quais sejam: ônibus de piso baixo e ônibus de piso alto
com acesso realizado por plataforma de embarque/desembarque;28
ônibus urbano não acessível no embarque/desembarque: aquele que opera no
sistema de transporte público coletivo de uma cidade/região sem oferecer qualquer
facilidade para o embarque/desembarque de pessoas com mobilidade física reduzida, ou
seja, sem operação em nível com base no desenho universal e sem o apoio de qualquer
mecanismo como rampa para transposição de fronteira ou elevador hidráulico;29
ônibus urbano com alguma facilidade no embarque/desembarque: aquele que
opera no sistema de transporte público coletivo de uma cidade/região oferecendo alguma
facilidade para o embarque/desembarque de pessoas com mobilidade física reduzida, seja
com operação em nível com base no desenho universal, seja com o apoio de algum

27

Conforme verbete “ônibus urbano com desenho universal no E/D” do SisMob-BH em BHTRANS
(2017b2/aba Q100a-geral).
28
Conforme verbete “ônibus urbano acessível no E/D” do SisMob-BH em BHTRANS (2017b2/aba Q100ageral), onde está observado que como é sabido que, por vezes, pode haver alguma dificuldade para operação
do veículo acessível em determinadas vias de uma cidade, as normas permitem a utilização de veículo de piso
alto adaptado com plataforma elevatória como uma exceção, não devendo esse veículo ser considerado como
acessível e sua utilização devendo ser tomada sempre como temporária, pois a superação das dificuldades
deve ser permanente na busca do desenho universal. As normas aqui citadas são a NBR 14022 conforme
ABNT (1997a; 2006a; 2009a; 2011a). Nesse verbete também está observado que, dada a diversidade de
veículos que podem se enquadrar nesta definição, cada qual oferecendo um grau de acessibilidade bem
diferente, para evitar conclusões apressadas e equivocadas o SisMob-BH não definiu um indicador
quantitativo associado a "ônibus acessível", pois o indicador de quantitativo de "ônibus com facilidade" supre
essa lacuna de forma mais apropriada.
29
Conforme verbete “ônibus urbano não acessível no E/D” do SisMob-BH em BHTRANS (2017b2/aba
Q100a). O SisMob-BH optou por adotar o conceito de “não acessível” em vez de “inacessível” como
indicativo da desconformidade com a acessibilidade, tomando como referência que a busca do desenho
universal é um processo dinâmico. Destaque-se que basta a não conformidade nas condições de
embarque/desembarque para se considerar um ônibus como “não acessível” mesmo que ele ofereça todas as
condições que garantam a permanência no veículo, com autonomia e segurança, a todos os passageiros
durante a viagem.

Nota técnica de acessibilidade n.º 1 - versão C / 1º jun. 2018 (p.8)

mecanismo como rampa (seja móvel ou automática, seja instalada no veículo ou na
plataforma) para transposição de fronteira ou elevador hidráulico instalado no veículo;30
ônibus urbano com embarque/desembarque exclusivo em nível: é aquele que opera
no sistema de transporte público coletivo de uma cidade/região oferecendo, em todos os
pontos de parada, a possibilidade de embarque/desembarque exclusivamente em nível com
base no desenho universal ou com o apoio de algum mecanismo como rampa (seja móvel
ou automática, seja instalada no veículo ou na plataforma) para transposição de fronteira;31
ônibus urbano com embarque/desembarque parcial em nível: aquele que opera no
sistema de transporte público coletivo de uma cidade/região oferecendo a possibilidade de
embarque/desembarque em nível apenas em parte dos pontos de parada, em plataformas
elevadas ao longo de parte do itinerário localizado em um corredor de transporte, impondo
ao usuário um embarque/desembarque com escada/elevador hidráulico na porção do
itinerário que opera fora do corredor em pontos de parada na calçada;32
ônibus urbano com piso baixo: aquele que opera no sistema de transporte público
coletivo de uma cidade/região com piso baixo de qualquer tipo (total, central, dianteiro,
traseiro);33
ônibus urbano com elevador hidráulico: aquele que opera no sistema de transporte
público coletivo de uma cidade/região equipados com elevador hidráulico (plataforma

30

Conforme verbete “ônibus urbano com alguma facilidade no E/D” do SisMob-BH em BHTRANS
(2017b2/aba Q100a-geral). O SisMob-BH optou por adotar o conceito de “com alguma facilidade” como
indicativo de alguma conformidade com a acessibilidade, tomando como referência que a busca do desenho
universal é um processo dinâmico. Destaque-se que basta a conformidade nas condições de
embarque/desembarque para considerar um ônibus como “com alguma facilidade” independente dele
oferecer ou não as condições que garantam a permanência no veículo, com autonomia e segurança, a todos os
passageiros durante a viagem.
31
Conforme verbete “ônibus urbano com E/D exclusivo em nível” do SisMob-BH em BHTRANS
(2017b2/aba Q100a-geral), onde está observado que não é considerado embarque exclusivo em nível o
ônibus que opera no chamado "BRT misto", pois nesse tipo de veículo há embarque/desembarque em nível
apenas nas plataformas elevadas ao longo do corredor de transporte, condicionando o embarque/desembarque
ao uso de escada/elevador hidráulico na porção do itinerário que opera fora do corredor com pontos de
parada na calçada.
32
Conforme verbete “ônibus urbano com E/D parcial em nível” do SisMob-BH em BHTRANS (2017b2/aba
Q100a-geral), onde está observado que o BRT misto é um exemplo onde opera um ônibus com embarque
parcial em nível, com uma clara opção pela flexibilidade da operação do sistema de transporte em detrimento
do direito ao desenho universal ao longo de todo o itinerário.
33
Conforme verbetes “ônibus urbano com piso baixo” e “piso baixo” do SisMob-BH em BHTRANS
(2017b2/aba Q100a-geral).
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elevatória veicular) de uso exclusivo ou não para cadeirantes e que não estão aptos a operar
em parte do percurso em plataforma elevada;34
prazo para uma cidade/região brasileira tornar todos os elementos dos sistemas
de transporte público acessíveis: dezembro de 2014 (vencido sem que houvesse sido
cumprido em Belo Horizonte e, ao que tudo indica, em nenhuma cidade brasileira); 35
prazo para uma cidade/região brasileira apresentar relatório circunstanciado de
acessibilidade nos sistemas de transporte público: julho de 2016 (vencido sem que
houvesse sido cumprido em Belo Horizonte e, ao que tudo indica, em nenhuma cidade
brasileira); 36
símbolo internacional de acesso: símbolo de uso obrigatório no Brasil, desde 1985,
em todos os locais e serviços que permitem o acesso de pessoas com deficiência;37
transporte

coletivo

convencional:

costumeiramente

chamado

apenas

de

convencional, é um dos dois subsistemas de transporte público coletivo de Belo Horizonte
(o outro é o "transporte coletivo suplementar"), oficialmente denominado como "serviços
de transporte público coletivo e convencional de passageiros por ônibus do Município de
Belo Horizonte" e gerenciado pela BHTrans desde 1993;38
transporte coletivo suplementar: costumeiramente chamado apenas de suplementar,
é um dos dois subsistemas de transporte público coletivo de Belo Horizonte (o outro é o
"transporte coletivo convencional"), oficialmente denominado como “Serviço Público de
34

Conforme verbete “ônibus urbano com elevador hidráulico” do SisMob-BH em BHTRANS (2017b2/aba
Q100a-geral).
35
“Art. 38. [...] § 3o A frota de veículos de transporte coletivo rodoviário e a infraestrutura dos serviços deste
transporte deverão estar totalmente acessíveis no prazo máximo de cento e vinte meses a contar da data de
publicação deste Decreto. § 4o Os serviços de transporte coletivo rodoviário urbano devem priorizar o
embarque e desembarque dos usuários em nível em, pelo menos, um dos acessos do veículo.” (BRASIL,
2004a - grifo nosso); “Art. 121. Os direitos, os prazos e as obrigações previstos nesta Lei não excluem os já
estabelecidos em outras legislações, inclusive em pactos, tratados, convenções e declarações internacionais
aprovados e promulgados pelo Congresso Nacional, e devem ser aplicados em conformidade com as demais
normas internas e acordos internacionais vinculantes sobre a matéria. Parágrafo único. Prevalecerá a norma
mais benéfica à pessoa com deficiência.” (BRASIL, 2015a).
36
“Art. 120 - Cabe aos órgãos competentes, em cada esfera de governo, a elaboração de relatórios
circunstanciados sobre o cumprimento dos prazos estabelecidos por força das Leis no 10.048, de 8 de
novembro de 2000, e no 10.098, de 19 de dezembro de 2000, bem como o seu encaminhamento ao Ministério
Público e aos órgãos de regulação para adoção das providências cabíveis. Parágrafo único - Os relatórios a
que se refere o caput deste artigo deverão ser apresentados no prazo de 1 (um) ano a contar da entrada em
vigor desta Lei.” conforme BRASIL (2015a).
37
Símbolo instituído conforme BRASIL (1985a).
38
Conforme verbete “transporte coletivo convencional” do SisMob-BH em BHTRANS (2017b2/aba Q100ageral). Convém aqui destacar que o subsistema convencional de Belo Horizonte é formado pelas linhas
alimentadoras, circulares, diametrais, de vilas e favelas, troncais, perimetrais e BRT.
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Transporte Coletivo Suplementar de Passageiros”, gerenciado pela BHTrans, criado no ano
2001 com permissões concedidas a pessoas físicas para operação em linhas que interligam
bairros sem passar pelo centro da cidade, complementando o transporte coletivo
convencional;39
transporte público coletivo: é o serviço público de transporte de passageiros
acessível a toda a população mediante pagamento individualizado, com itinerários e preços
fixados pelo poder público;40
viagem acessível: no transporte coletivo por ônibus é a viagem realizada com veículo
acessível;41
viagem com alguma facilidade no embarque/desembarque: no transporte coletivo
por ônibus é a viagem

realizada com

veículo

com alguma facilidade no

embarque/desembarque;42
Como se viu, a legislação brasileira em vigor estabelece com clareza o que é
acessibilidade e o que é desenho universal, permitindo a elaboração das definições aqui
apresentadas. Por isto, pudemos aqui antecipar que constatamos uma defasagem na
utilização do conceito de “acessível” por parte de diversos órgãos e entidades que, no
Brasil, lidam com a mobilidade urbana.
Convém destacar que não encontramos na legislação federal uma definição de
“acessibilidade universal”, mas parece-nos óbvio que esse conceito não pode ser tomado
como sinônimo de “acessibilidade”. Ora, se acessibilidade já é a possibilidade e condição
de alcance para utilização dos ônibus urbanos com segurança e autonomia por todas as
pessoas, significa dizer que “acessibilidade” já é sinônimo de “acessibilidade para todos”.
Assim sendo, a partir de junho de 2015, com a entrada em vigor da Lei Brasileira de
Inclusão - LBI 43, “acessibilidade universal” deve ser entendida, como definido nesta nota
técnica, como “acessibilidade com desenho universal”.

39

Conforme verbete “transporte coletivo suplementar” do SisMob-BH em BHTRANS (2018c4/aba Q100ageral). Convém aqui destacar que, embora também operem com microônibus, as linhas denominadas como
“de vilas e favelas” de Belo Horizonte fazem parte do serviço convencional e não do serviço suplementar.
40
Exatamente como disposto em BRASIL (2012a, art.45/inciso VI).
41
Conforme verbete “viagem acessível” em BHTRANS (2018c4/aba Q100a-geral). Essa definição toma
como referência a NBR 14022 (ABNT, 1997a; 2006a; 2009a; 2011a).
42
Conforme verbete “viagem com alguma facilidade no E/D” do SisMob-BH em BHTRANS (2018c4/aba
Q100a-geral).
43
BRASIL (2015a).
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Expliquemos. A LBI estabelece o desenho universal como um imperativo a ser
seguido como de caráter geral para garantia do direito à cidade para todos, que não pode
deixar de fora os ônibus urbanos dos serviços de transporte público coletivo:
A concepção e a implantação de projetos que tratem do meio físico, de
transporte, de informação e comunicação, inclusive de sistemas e
tecnologias da informação e comunicação, e de outros serviços,
equipamentos e instalações abertos ao público, de uso público ou privado
de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, devem atender aos
princípios do desenho universal, tendo como referência as normas de
acessibilidade.44
O desenho universal será sempre tomado como regra de caráter geral.45

A Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, por sua vez, estabelece que a
única possibilidade para se considerar como acessível um veículo com elevador hidráulico
se dá quando se constata ser impraticável a adoção de ônibus de piso baixo ou de ônibus de
piso alto com acesso realizado por plataforma de embarque/desembarque.46 Sobre o
assunto, a pedido do Ministério Público de Minas Gerais, em novembro de 2015 Marcos
Fontoura de Oliveira elaborou memorial analítico de onde convém salientar:
[...] as cidades que considerarem essa alternativa [de ônibus com elevador
hidráulico] como a única possível, seja em todo o sistema ou em parte
dele, devem tomá-la como temporária, até que sejam superadas as
condições que impeçam o uso das demais alternativas capazes de
conceder acessibilidade para todos.47

Para que o assunto fique ainda mais claro, convém aqui destacar, para em seguida
comentar, uma afirmativa contida na NBR 14022. Ela está apresentada logo após o trecho
em que essa norma abre, como uma exceção, a possibilidade de utilização de ônibus com
elevador hidráulico48:

44

BRASIL (2015a, art.55/caput - grifo nosso).
BRASIL (2015a, art.55/§1º - grifo nosso).
46
ABNT (2011a, p.5). Essas duas opções são tratadas na norma 14022 como alterativas “a) piso baixo” e “b)
piso alto com acesso realizado por plataforma de embarque/desembarque”.
47
OLIVEIRA (2015a, p.14) com base no que dispõe a NBR 14022 (ABNT, 1997a; 2006a; 2009a; 2011a).
48
ABNT (2011a, p.5). Essa possibilidade é definida na norma como alternativa “c) piso alto equipado com
plataforma elevatória veicular.” Em seguida à apresentação das três alternativas a norma afirma que “A
utilização de veículo de piso alto equipado com plataforma elevatória veicular pode ser considerada nos
casos em que as alternativas 6-a) e 6-b) não possam ser utilizadas.” (grifo nosso).
45

Nota técnica de acessibilidade n.º 1 - versão C / 1º jun. 2018 (p.12)

A decisão quanto à escolha das características do veículo acessível é
prerrogativa do Poder Concedente de Transporte. Recomenda-se que esta
decisão leve em consideração a infra-estrutura do sistema de transporte
disponível, as condições de operação e as características físicas das vias
que possam dificultar ou impedir a plena circulação dos veículos, como,
por exemplo, concordância entre vias, valetas, lombadas e raios de
curvatura.49

Ora, afirmar que é do poder concedente a prerrogativa de escolha do veículo para
operar em cada um dos serviços de transporte público coletivo de uma cidade/região não
pode ser entendido como se estivesse sendo aberta a possibilidade de ser escolhido um tipo
de veículo em desacordo com o que estabelece o arcabouço legal brasileiro. Como já foi
dito nesta nota técnica, desde junho de 2015 os ônibus devem ter desenho universal. Esse
texto da norma NBR 14022, ao reafirmar a prerrogativa do poder público na escolha do
veículo, deve ser entendido como uma etapa que antecede a aquisição dos ônibus por parte
das empresas operadoras.
Essa recomendação contida na NBR 14022 deve ser entendida, também, como uma
necessidade de se escolher, sempre, o veículo mais adequado para operar em cada uma das
linhas do transporte público coletivo de uma cidade. Assim, por exemplo: vias muito
íngremes exigirão veículos com maior torque, vias com maiores variações de declividade
ao longo do itinerário exigirão veículos com menor balanço traseiro e trechos com curvas
acentuadas ao longo do itinerário exigirão veículos com maior capacidade de giro. Vale
lembrar: o poder concedente é quem define os itinerários a serem cumpridos pelas
empresas operadores e, muitas vezes, esse mesmo poder concedente pode intervir no
sistema viário alterando suas condições físicas para diminuir impedâncias.
Um bom exemplo de como o poder concedente pode agir para fazer valer o direito à
cidade para todos é a implantação das linhas de ônibus que operam em vilas e favelas de
Belo Horizonte. Até o ano de 1996, os moradores de muitas regiões da cidade não tinham
acesso ao transporte público, sendo obrigados a longas caminhadas para acessar a rede,
pois não havia sistema viário no qual os ônibus que as empresas operadoras possuíam
pudessem operar. Para superar isto, naquele momento o poder concedente agiu de forma
coordenada em três frentes: intervenção no sistema viário, definição de um novo tipo de
ônibus e criação da tarifa social. Assim fazendo, o poder concedente garantiu o direito ao
49

ABNT (2011a, p.5).
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transporte coletivo a pessoas que, até então, tinham esse direito garantido apenas na letra
da lei.50 Trata-se de um exemplo onde o tipo de veículo era apenas um dos problemas para
se garantir o direito de acesso a um serviço público, mas era o que, supostamente, impedia
a formulação de uma política capaz de superar os problemas diagnosticados.
Por fim, convém destacar que há tempos o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa
com Deficiência de Belo Horizonte - CMDPD-BH abraçou o desenho universal como um
pressuposto para garantia do direito à cidade. Em maio de 2003 aprovou-se em plenária
desse conselho deliberativo que "os cadeirantes de Belo Horizonte consideram que, para se
deslocarem pela cidade com autonomia e segurança, não devem ser tratados como uma
categoria isolada e, sim, como um grupo de pessoas com necessidades que não podem ser
ignoradas.”. E mais: à época o conselho constatou “a preocupação com a necessidade de se
dotar a cidade de um sistema com desenho universal e não de um sistema que atenda
apenas à categoria dos cadeirantes”.51
Antes de prosseguir, convém aqui apresentar análise do Instituto de Pesquisa
Econômica e Aplicada - Ipea feita em 2010, sobre a escolha do tipo de ônibus que, naquele
momento, era feita nas cidades/regiões brasileiras:52
Ao contrário do que estabelece a norma, que considera uma exceção, os
operadores, na prática, estão comprando majoritariamente, quando não
exclusivamente, veículos com piso alto equipados com elevador. Esse
fato pode ser observado em várias capitais brasileiras. Brasília, por
exemplo, renovou praticamente toda sua frota com essa tecnologia (cerca
de 1.900 ônibus desde 2007), com exceção de dois veículos com piso
baixo traseiro. Belo Horizonte, segundo dados da BHTRANS, de janeiro
de 2009 a julho de 2010, substituiu 672 veículos por veículos de piso alto
com elevador. No Rio de Janeiro, os veículos com elevador também têm
sido os preferidos, tanto é que, neste ano, isso ensejou que o governo do
estado editasse o Decreto no 42.241/2010, pelo qual a alíquota de ICMS
50

Esse programa foi premiado em 2005 pela Fundação Getúlio Vargas como experiência inovadora de gestão
pública e cidadania (GODOY; MANOSALVA, 2005).
51
BH (2003e). Convém aqui registrar a ida de conselheiras do CMDPD-BH à BHTrans, em 30 de junho de
2016, para questionar a não exigibilidade do desenho universal, por parte da BHTrans, na licitação em curso
para o sistema de transporte suplementar de Belo Horizonte. Durante o informe, outra conselheira
“questionou quantas pessoas aprovaram o piso baixo, pois existem muitos lugares nos quais os ônibus de piso
baixo não passam” conforme BH (2016m, p.2). Isto apenas reforça a necessidade de se avaliar, de maneira
científica e transparente, se – e aonde – a topografia de Belo Horizonte impõe alguma restrição à circulação
de ônibus de piso baixo. A possível restrição à operação de ônibus de piso baixo em parte da cidade de Belo
Horizonte também aparece na justificativa da BHTrans para definição da meta de se alcançar apenas 60% de
frota com desenho universal em 2030: as metas “serão reavaliadas considerando itinerários que permitem
operação de ônibus com piso baixo – topografia e raios de giro” conforme BHTRANS (2016wa, p.67).
52
Mesmo sendo feita cinco anos antes da Lei Brasileira de Inclusão (BRASIL, 2015a), o Ipea já registrava a
escolha do ônibus com elevador como medida “ao contrário do que estabelece a norma”.
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dos ônibus de piso baixo produzidos no estado foi reduzida para 6%. A
expectativa é que esta medida comece a formar uma demanda mínima por
esses veículos pelas empresas operadoras. Em Recife, os veículos
acessíveis que entraram no sistema são todos com piso alto com elevador,
assim como nas demais capitais nordestinas. São Paulo é a única capital
que pode ser considerada uma exceção nesse perfil de renovação de frota,
visto que, antes mesmo de começarem a valer as exigências federais, o
Estado já dispunha de uma legislação municipal rígida e uma política de
renovação da frota do sistema estrutural por veículos de piso baixo,
inclusive com estímulo remuneratório para as empresas que adquirissem
estes veículos.53

A análise do Ipea mostra, com clareza, que no quesito “tipo de veículo” as cidades
brasileiras estão descumprindo a legislação em vigor e, por conseguinte, não há como
alcançar o objetivo de se garantir uma cidade para todos. Vale aqui lembrar o objetivo
legal, instituído em 2011, da Política Municipal de Mobilidade Urbana de Belo Horizonte:
“proporcionar o acesso amplo e democrático ao espaço urbano, priorizando os meios de
transporte coletivos e não motorizados, de forma inclusiva e sustentável”.54
Por fim, agregamos à presente versão C desta nota técnica uma informação que não
estava disponível quando da elaboração da versão B. Trata-se de uma imagem (Mapa 1, a
seguir) com os itinerários de todas as linhas que, em 12/08/2010, operavam (e não mais
operam) com ônibus de piso baixo. Esse mapa, acreditamos, contradiz o senso comum de
que ônibus desse tipo não são capazes de operar em cidades com o relevo de Belo
Horizonte.

53

IPEA (2010, p.421 - grifo nosso). Alteramos aqui a citação de “estado” para “Estado”, pois pelo sentido da
frase acreditamos ter sido essa a intenção dos autores.
54
BH (2011c, art.2º).
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Mapa 1

Fonte: BHTRANS (2018d5).

3

Levantamento de indicadores de acessibilidade em ônibus do transporte coletivo
Pode-se afirmar que a busca pela acessibilidade, definida na legislação brasileira como

um direito, vem sendo negligenciada nas ações governamentais das três esferas de
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governo. Uma evidência disto é a dificuldade em se encontrar informações robustas e
confiáveis capazes de sustentar diagnósticos sobre a acessibilidade na mobilidade urbana.
Diante da fragilidade das informações disponíveis, a retórica pode ganhar terreno e
aumentam as dificuldades em fazer valer o direito à cidade. Essa afirmativa é corroborada
por constatação do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, ao
tratar do cumprimento das disposições previstas na Convenção sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência, ratificada pelo Brasil em 2007, para a qual foram previstos
recursos de R$ 4,1 bilhões de investimento em ações conjuntas entre União, estados e
municípios. Conclui o órgão internacional:

Contudo, não foram encontrados dados que permitam medir os avanços
dessas iniciativas, pois a desagregação por pessoas portadoras [sic] de
deficiência é um nível de detalhamento raro no levantamento de dados
tanto no Brasil quanto no mundo, de forma geral.55

Neste item, portanto, são apresentados e analisados os indicadores específicos sobre o
assunto da presente nota técnica que foram encontrados na pesquisa efetuada para sua
elaboração. A pesquisa não é exaustiva e novas versões desta nota poderão incorporar
novos indicadores que sejam, porventura, posteriormente encontrados.56 Como se verá a
seguir, os indicadores encontrados não medem o que se propõem e estão defasados do que
determina a legislação brasileira em vigor. E mais: seus resultados sugerem conclusões
equivocadas que mais atrapalham do que ajudam no processo de inclusão social.57

3.1 Indicador da Associação Nacional de Transportes Públicos – ANTP58
Em 2011 a ANTP propôs a utilização do indicador IAFV denominado “índice de
acessibilidade física de veículos” e expresso em percentual. Seu objetivo, declarado pela
entidade, é "Avaliar o grau de acessibilidade de veículos para pessoas portadoras de

55

PNUD (2015, p.175).
Além das fontes aqui analisadas foram também consultados, sem sucesso, o Sistema de Indicadores Nossa
BH (MNBH, 2016a) e o Global BRT Data (WRI, 2016e).
57
Essa conclusão foi antecipada na análise do objetivo 6 do Balanço da Mobilidade Urbana de Belo
Horizonte 2015 (ano base 2014) contida em OLIVEIRA (2015c).
58
“A ANTP é uma entidade civil, sem fins lucrativos, criada em 1977, voltada ao setor de transporte público
e do trânsito do Brasil e que tem por objetivo desenvolver e difundir conhecimentos visando seu contínuo
aprimoramento.” conforme ANTP (2017a).
56
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deficiência." Sua hipótese é que "Número de veículos acessíveis = número de veículos
dotados de piso baixo, rampas de acesso e/ou elevadores, que possibilitam o acesso de
cadeirantes e outros passageiros com mobilidade reduzida".59
O Sistema de Informações da Mobilidade Urbana da ANTP nada apresenta de
resultados sobre o assunto.60 Com base nas definições aqui apresentadas, pode-se afirmar
que a definição de veículos acessíveis adotada pela ANTP não coaduna com o que dispõe a
legislação brasileira em vigor.

3.2 Indicador do Mobilize Brasil – Mobilidade Urbana Sustentável61
Com base em estudo anunciado como realizado em 2011, o Mobilize apresenta em sua
plataforma um indicador denominado “porcentagem de ônibus municipais acessíveis a
pessoas com deficiência física” junto a uma escala de zero a dez. Os resultados do
percentual e da escala são relativos a nove capitais brasileiras. Os resultados de Belo
Horizonte são 69,9% e nota 7,1. No entanto, a fonte consultada não fornece informações
sobre como foram calculados os dois indicadores (percentual e nota), o que impede a sua
análise.62

3.3 Indicador do Programa Cidades Sustentáveis63
O Programa Cidades Sustentáveis mantém na internet uma plataforma de dados
abertos com indicadores e resultados de cidades de todo o Brasil e algumas referências

59

A fórmula para cálculo do indicador é “(número de veículos acessíveis / n.º total de veículos) x 100”
conforme ANTP (2011b, p.30). Consulte registro “IAFV” em BHTRANS (2016b2/Quadro 100a-geral).
60
“O Sistema de Informações da Mobilidade Urbana da ANTP compreende a coleta e o tratamento de dados
de transporte público e tráfego urbano dos municípios brasileiros com população superior a 60 mil
habitantes” conforme ANTP (2015a, p.3). Consulta em 23 de maio de 2015 na home page da ANTP
encontrou relatórios anuais de 2006 a 2013.
61
“Mobilize Brasil é uma realização da Associação Abaporu, organização sem fins lucrativos qualificada
como OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público), fundada em 2003, e que atua nas áreas
de educação, cultura e cidadania”; trata-se do “primeiro portal brasileiro de conteúdo exclusivo sobre
Mobilidade Urbana Sustentável” que tem o objetivo geral de “contribuir com a melhoria da mobilidade
urbana e da qualidade de vida nas cidades brasileiras” conforme MOBILIZE (2016e).
62
MOBILIZE (2016b). Em 04/05/2016 e 23/05/2016 o SisMob-BH enviou solicitação de informações aos
responsáveis pela plataforma para que se possa proceder à análise. Ambos os indicadores estão registrados
como “F tc fc” em BHTRANS (2017b2/aba Q100a-geral).
63
“O Programa Cidades Sustentáveis é uma realização da organização Rede Nossa São Paulo, da Rede
Social Brasileira por Cidades Justas e Sustentáveis e do Instituto Ethos, com o apoio da Avina e do Instituto
Arapyaú” com “o objetivo de sensibilizar, mobilizar e oferecer ferramentas para que as cidades brasileiras se
desenvolvam de forma econômica, social e ambientalmente sustentável” conforme ETHOS (2016a).
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internacionais. Dentre os indicadores está o denominado “percentual da frota de ônibus
com acessibilidade para pessoas com deficiência”.64
A fonte consultada não define como se constata a acessibilidade nesse indicador e não
há resultados sobre Belo Horizonte. A despeito disso, comparando resultados obtidos nessa
plataforma com resultados relativos a outras cidades, obtidos em outras fontes, pode-se
concluir que o indicador é apurado como foi proposto pela ANTP, ou seja, quantificando
todos os ônibus que possuem elevador ou operam em nível. No SisMob-BH esses veículos
são considerados apenas “com alguma facilidade no embarque/desembarque” e consideralos acessíveis não coaduna com o que dispõe a legislação brasileira em vigor.
Em consulta ao edital do Prêmio Mobilidade instituído em 2015 pelo programa, em
parceria com o Instituto de Políticas de Transporte & Desenvolvimento – ITDP, constatase que o indicador foi desmembrado em dois. São eles: “percentual da frota de ônibus com
elevador para pessoas com deficiência” e “percentual da frota de ônibus com piso
rebaixado para pessoas com deficiência”.65 Destaque-se que essa divisão é positiva, pois
deixa-se de tratar dois tipos de veículos diferentes como se fossem equivalentes.
Entretanto, essa divisão deixa fora da medição os ônibus de piso alto que operam com
embarque em nível em plataformas elevadas, comuns desde a década de 1990 em Curitiba.

3.4 Indicadores da BHTrans66

64

A fórmula do indicador é “Número de ônibus com acessibilidade para pessoas com deficiência / Número
total de ônibus coletivos no município *100”; as referências de meta são “Estocolmo, Suécia: 100% da frota
de ônibus com acessibilidade para pessoas com deficiência” e “Barcelona, Espanha: 100% da frota de ônibus
com acessibilidade para pessoas com deficiência” conforme PCS (2015b). O Programa Cidades Sustentáveis
apresenta resultados de 58 cidades que vão de 1,40% em Santarém (2012) a 100% em Sorocaba (2012 a
2014) conforme registrado em BHTRANS (2017b2/aba Q100a-geral). Ambos os indicadores, em número
absoluto e percentual estão registrados como “F tc fc” em BHTRANS (2017b2/aba Q100a-geral).
65
Conforme PCS (2015c; 2015d; 2015e). Convém destacar que, strictu sensu, nessa classificação ficariam de
fora os veículos com acessibilidade que operam em sistemas BRT de plataforma elevada no qual são
utilizados ônibus de piso alto. Ambos os indicadores estão registrados como “F tc fc” / sem sigla” em
BHTRANS (2017b2/aba Q100a-geral).
66
“A BHTrans é uma sociedade de economia mista municipal dependente e de capital fechado, composta
pelo Município de Belo Horizonte, que detém 98% (noventa e oito por cento) do capital. Tem ainda como
acionistas, com 1% (um por cento) do capital cada, a Superintendência de Desenvolvimento da Capital Sudecap (uma autarquia municipal) e a Empresa de Informática e Informação do Município de Belo
Horizonte S/A - Prodabel (uma sociedade de economia mista dependente e de capital fechado como a
BHTrans). Atualmente vinculada à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a finalidade da BHTrans é:
„[...] planejar, organizar, dirigir, coordenar, executar, delegar e controlar a prestação de serviços públicos
relativos a transporte coletivo e individual de passageiros, tráfego, trânsito e sistema viário, respeitadas a
legislação federal e a estadual pertinentes, bem como o planejamento urbano do Município.‟ (BH, 1996a,
art.2º).” conforme OLIVEIRA (2014a, p.73-74).
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Nossa pesquisa identificou três indicadores utilizados pela BHTrans na gestão da
mobilidade urbana de Belo Horizonte, sendo dois sobre frota e um sobre viagens, como se
verá a seguir.

3.4.1 Indicador de frota acessível
Nos dois balanços anuais da mobilidade elaborados pela BHTrans, por meio do
Observatório da Mobilidade de Belo Horizonte (ObsMob-BH), relativos aos anos 2010 e
2011, definiu-se que o assunto seria analisado com o indicador “percentual da frota do
transporte coletivo com acessibilidade”.67 O indicador é similar ao que propôs a ANTP em
2011, mas em ambos os relatórios não foram apresentados resultados.

3.4.2 Indicador de viagens acessíveis
Em 2014, para analisar a acessibilidade no transporte coletivo de Belo Horizonte, a
BHTrans publicou resultados pontuais de 2010 e de 2013 para um indicador que foi assim
denominado: “percentual de viagens com acessibilidade no transporte coletivo
convencional”.68 Destaque-se que, diferente do que havia sido proposto nos anos
anteriores, que abrangia todo o sistema de transporte coletivo, o novo indicador passou a
ser específico do transporte convencional. Além disto, ele passou a ser relativo ao n.º de
viagens em vez de ao n.º de veículos.

Essa mudança na unidade de medida gera

dificuldade para se encontrar resultados comparáveis de outras cidades/regiões, lembrando
que a possibilidade de comparação é condição fundamental para a robustez de um
indicador.
Em 2015, resultados anuais de 2010, 2011, 2012 e 2013 foram publicados pelo
ObsMob-BH para esse indicador. A análise apresentada foi exatamente a mesma do ano
anterior, com destaque tendo sido dado para um aumento, em três anos, de trinta pontos
percentuais no resultado do indicador.69 Para composição desse indicador considerou-se

67

Conforme BHTRANS (2011a, p.4; 2012, p.6). Esse indicador está comentado nas observações dos
registros “F tc fc (n.º)” e “NVR tcc fc (%)” do SisMob-BH conforme BHTRANS (2017b2/aba Q100a-geral).
68
BHTRANS (2014a).
69
Texto completo: “Em três anos, o percentual de viagens com acessibilidade dobrou, com aumento de trinta
pontos percentuais” conforme BHTRANS (2014a; 2015e, p.49).
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que “As viagens com acessibilidade são as viagens realizadas em ônibus de piso baixo ou
que possuem elevador”.70
Durante a elaboração da presente nota técnica, uma consulta ao Portal da Gestão da
PBH detectou a existência de resultados mensais do indicador “viagens com
acessibilidade”, tomado como sendo o resultado percentual da divisão do n.º de viagens
acessíveis pela quantidade mensal de viagens especificadas pela BHTrans.71 São
apresentados resultados mensais desde janeiro/2014.72 A fonte consultada não informa o
que são consideradas viagens acessíveis, mas tomando-se como hipótese que em seu
cálculo foi adotado o mesmo entendimento do ObsMob-BH, é possível compor uma série
histórica de 2010 a 2015. Seus resultados estão analisados mais adiante, no item 4.
Desde já, no entanto, com base nas definições aqui apresentadas, pode-se afirmar que
a definição de “viagens com acessibilidade” adotada pela BHTrans, tal como nos
indicadores anteriores aqui analisados também não coaduna com o que dispõe a legislação
brasileira em vigor.

3.4.3 Indicador de frota com desenho universal
Em junho de 2016, no âmbito do projeto denominado “Plano de Gestão da Demanda e
Melhoria da Oferta”, parte integrante da revisão do PlanMob 2030, foram definidos quatro
indicadores-chave para o eixo "acessibilidade universal". O único referente à frota de
ônibus urbanos foi denominado "percentual de veículos da frota com desenho universal".73
A fórmula de cálculo do indicador anuncia que foram considerados com desenho
universal os ônibus do serviço “convencional, da rede estruturante, com embarque em
nível”.74 No cálculo do resultado (único apresentado) para 2015, por sua vez, informa-se
que ele “refere-se aos ônibus do BRT MOVE, que operam nos corredores, com porta
esquerda”.
70

Conforme BHTRANS (2014a; 2015e, p.49), onde está também informado que a fórmula para cálculo do
indicador é “(Somatório da quantidade de viagens do transporte coletivo com acessibilidade (piso baixo ou
elevador) / Somatório total de viagens do transporte coletivo) x 100”.
71
As viagens especificadas são as constantes do chamado Quadro de Referência Operacional que, conforme
o verbete “QRO” em BHTRANS (2017b2/aba Q100a-geral), estabelece o cronograma de saída dos ônibus de
um determinado ponto de controle, organizando a operação da linha e informando aos usuários o horário de
partida de cada viagem.
72
BH (2016j1/j2/j3/j4/j5).
73
BHTRANS (2016wa, p.67).
74
BHTRANS (2016wa, p.67)
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Com base nas definições estabelecidas nesta nota técnica, conclui-se que há dois tipos
de ônibus diferentes operando com embarque em nível, com porta à esquerda, nos
corredores

de

BRT

de

Belo

Horizonte.

São

eles:

“ônibus

urbano

com

embarque/desembarque parcial em nível” e “ônibus urbano com embarque/desembarque
exclusivo em nível”. Classificar ambos como parte da “frota com desenho universal” do
sistema de transporte é um erro. Além disto, tratar igualmente dois tipos de ônibus que
oferecem distintas condições de acesso distorce o resultado do indicador.

4

Análise de indicadores de acessibilidade para acompanhamento da Pamu-BH
Como se viu anteriormente, não há como analisar resultados dos indicadores da ANTP

e do Mobilize. Quanto ao do Programa Cidades Sustentáveis, os relativos a frota com
acessibilidade foram, todos, tratados no SisMob-BH como indicadores de “ônibus urbano
com alguma facilidade no embarque/desembarque”.
No SisMob-BH, vale lembrar, os registros publicados tomam a forma de indicadores,
metas, requisitos, referências de benchmarking, verbetes e siglas.75 Os indicadores tratados
no item anterior e os apresentados a seguir, por exemplo, fazem parte dos seus registros.
Como metodologia, durante o processo de pesquisa para elaboração da presente nota
técnica decidiu-se primeiro buscar resultados disponíveis em Belo Horizonte capazes de
sustentar a criação dos indicadores. Afinal, de que vale um indicador se não há resultados
de séries históricas que possam dar pistas sobre o que vem acontecendo com a
acessibilidade para, se for o caso, buscar-se intervir? Destaque-se que essa intervenção
pode ser para inverter ou reforçar tendências, para acelerar ou desacelerar tendências.
Apesar de nem sempre estarem prontos para consulta imediata de qualquer pessoa, a
profusão de resultados é de tal ordem que se conseguiu chegar a 205 indicadores de
acessibilidade, aí incluindo os relativos a ônibus urbanos.76 A despeito da dificuldade de se
obter informações robustas de outras cidades, foi possível chegar a resultados comparáveis
com os Belo Horizonte de uma dezena de cidades/regiões.77

75

Quadro 100a - Dados abertos do SisMob-BH - planilha com registros de indicadores, metas, requisitos,
referências do benchmarking, verbetes, fotografias e siglas em BHTRANS (2017b2/aba Q100a-geral).
76
Quantidade apurada em 1º/06/2018 conforme BHTRANS (2018c4/aba Q100b-totais).
77
Quantidade apurada em 1]/06/2018 conforme BHTRANS (2018c4/aba Q100b-totais).
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Convém destacar que os indicadores organizados no SisMob-BH, de maneira geral,
têm denominações extensas, de forma intencional, com o objetivo de não dar margem a
interpretações equivocadas de seus significados e resultados. Além disto, a busca de
indicadores toma sempre como ponto de partida as definições, também integrantes do
SisMob-BH, aqui apresentadas nesta nota técnica.
Como já antecipado, esta nota técnica foca a análise da acessibilidade na operação de
embarque/desembarque do passageiro no veículo.78 Para tanto, foram construídos
indicadores quantitativos relativos a ônibus urbanos com as seguintes características: não
acessível, com desenho universal, com alguma facilidade, com embarque/desembarque
exclusivo em nível, com embarque/desembarque parcial em nível, com elevador
hidráulico, com piso baixo.
Sempre que possível, organizamos os resultados desses indicadores em números
absolutos e percentuais, tomando-se tanto todo o sistema da cidade/região pesquisada,
quanto cada subsistema. No caso de Belo Horizonte, por exemplo, há resultados separados
para o transporte convencional, para o suplementar e para o sistema como um todo. Para
alguns indicadores foi possível organizar séries históricas que iniciam no ano 1993 (mais
de vinte anos atrás, portanto). A ordem dos indicadores, a seguir adotada, é a que melhor
ajuda na boa compreensão do assunto. Naturalmente, nem todos os resultados de Belo
Horizonte e das outras cidades/regiões já publicados no SisMob-BH serão analisados nesta
nota técnica, mas estão todos publicados para serem consultados por quem se interessar.79
Diante da profusão de resultados, o passo seguinte da pesquisa foi a busca de um
índice capaz de sintetizar os resultados encontrados e de permitir uma análise o menos
impressionista possível. Esse é o conteúdo da Nota técnica de acessibilidade n.º 2.

4.1 Indicadores relativos ao perfil da frota
O sistema de transporte coletivo de Belo Horizonte sempre foi majoritariamente
composto pelo sistema atualmente denominado convencional. Municipalizado pela PBH e
sob a gestão da BHTrans desde 1993, o sistema manteve-se 100% convencional até o ano
78

Repetindo: “enquanto os ônibus urbanos brasileiros não permitirem embarques/desembarques acessíveis,
tudo o mais que se alcançar nessa política perderá efeito na busca de cidades para todos.”
79
Convém ratificar: todos os registros do SisMob-BH, incluindo os resultados e os gráficos de todos os seus
indicadores, podem ser acessados a qualquer tempo, por qualquer pessoa, baixando-se planilha de dados
abertos atualizada e sempre disponível na internet (BHTRANS, 2018c4).
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2001, quando a cidade passou a contar, também, com o sistema suplementar. O Gráfico 1
mostra que, no entanto, o suplementar nunca chegou a 10% da frota total do transporte
coletivo de Belo Horizonte.80
Gráfico 1 - Evoluções das participações das frotas de transporte coletivo convencional
e suplementar de Belo Horizonte (2001-2017)
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Fonte: BHTRANS (2018c4/aba 8.10-Gráfico 810p).81

Ao se estudar a acessibilidade no transporte coletivo de uma cidade ou região,
portanto, há que se ter sempre em vista que um sistema pode ser composto por subsistemas
e, por isto, sempre que possível é importante cotejar a análise de resultados desagregados
com resultados do sistema.82
No caso de Belo Horizonte, mesmo o transporte convencional sendo preponderante, a
análise da acessibilidade não pode prescindir dos resultados do transporte suplementar.
Ainda não há informações disponíveis para organizar séries históricas relativas à
acessibilidade no transporte suplementar. Quanto ao transporte convencional, convém
também destacar que a criação das linhas de vilas/favelas em 1996 e das linhas de BRT em
2014 remete à necessidade de se dividir – para melhor conhecer e analisar - esse

80

A maior participação percentual do transporte suplementar aconteceu nos anos 2006 e 2007 (com 9,29%
do total) conforme registro “F tcs (%) em BHTRANS(2018c4/abaQ100a-geral).
81
Consulte as definições de “transporte coletivo convencional” e “transporte coletivo suplementar” no item
“2 Definições” desta nota.
82
Em São Paulo o SisMob-BH identificou a existência dos sistemas estrutural e local; em Betim foram
identificados os subsistemas convencional e de baixa capacidade conforme, respectivamente, registros
“transporte coletivo - Betim” e “transporte coletivo - São Paulo” em BHTRANS (2018c4/aba Q100a-geral).
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subsistema em mais categorias. Essas informações, no entanto, ainda não estão disponíveis
para se organizar séries históricas.83

4.2 Indicadores relativos à frota com alguma facilidade
Inicialmente, convém destacar que o conceito estabelecido no SisMob-BH de frota
“com alguma facilidade no embarque/desembarque” é bastante abrangente e não deve ser
confundido, embora muitas vezes o seja, com os conceitos de “com acessibilidade”,
“acessível” ou “com desenho universal”.
Com base nas definições de acessibilidade e desenho universal aqui apresentadas
pode-se afirmar que, a despeito de diferenças semânticas, os resultados do indicador
relativo a “frota com alguma facilidade” do SisMob-BH equivalem aos do “índice de
acessibilidade física de veículos” da ANTP, à “porcentagem de ônibus municipais
acessíveis a pessoas com deficiência física” do Mobilize, ao “percentual da frota de ônibus
com acessibilidade para pessoas com deficiência” do Programa Cidades Sustentáveis e ao
“percentual da frota do transporte coletivo com acessibilidade” do ObsMob-BH.
O Gráfico 2 apresenta os resultados, relativos aos dois subsistemas de transporte
coletivo de Belo Horizonte, do percentual de ônibus com alguma facilidade no
embarque/desembarque. Como se pode concluir sem grande esforço, a própria renovação
permanente da frota de ônibus faz com que melhores resultados sejam obtidos, ano a ano,
sem que uma ação da BHTrans impulsione isto.84
Corroborando essa afirmativa, as empresas operadoras do transporte convencional
anunciaram, em maio de 2016, que substituiriam todos os veículos sem elevador por
veículos com elevador até dezembro de 2016.85 Significa dizer que Belo Horizonte teria
100% de um de seus subsistemas de transporte coletivo com alguma facilidade ainda em
2016. Isto, no entanto, não aconteceu: o transporte convencional de Belo Horizonte
terminou o ano de 2017 com 98,6% de ônibus com alguma facilidade. O transporte
suplementar, por sua vez, terminou o ano de 2017 com resultado similar: 98,2%.
83

Em 2016, as gerências da BHTrans responsáveis pelo fornecimento de informações dos cadastros da frota
do transporte coletivo de Belo Horizonte são a Gecop/DTP para o transporte suplementar e a Gecet/DTP para
o transporte convencional. No caso do BRT, inaugurado em 2014, as informações já estão disponíveis.
84
Strictu sensu, bastaria que a indústria nacional fabricasse apenas veículos acessíveis para que, em dez anos,
todos os sistemas de transporte público coletivo urbano, de todas as cidades brasileiras, se tornassem
acessíveis. Não é isto, no entanto, que vem ocorrendo.
85
Conforme registro “F tcc nac” em BHTRANS (2018c4/aba Q100a-geral).
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Gráfico 2 - Evoluções dos percentuais da frota de ônibus do transporte coletivo
convencional e suplementar de Belo Horizonte com alguma facilidade no
embarque/desembarque (2009 a 2017)
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Fonte: BHTRANS (2018c4/aba 8.10-Gráfico 810h).86

Diante desses resultados, a vantagem desse indicador passa a ser, tão somente, a de
permitir a comparação de seus resultados com os de outras cidades.87 É o que se apresenta
no gráfico que segue:

86

Consulte as definições de “transporte coletivo convencional” e “transporte coletivo suplementar” no item
“2 Definições” desta nota.
87
Por sua similaridade conceitual (a despeito da diferença semântica), o resultado de cada cidade/região
calculado no SisMob-BH para este indicador é cotejado com o disponibilizado pelo Programa Cidades
Sustentáveis para o indicador "Frota de ônibus com acessibilidade para pessoas com deficiência”. A seleção
de cidades/regiões para comparação de resultados com Belo Horizonte está justificada nos verbetes
“benchmarking SisMob-BH” em BHTRANS (2017b2/aba Q100a-geral).
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Gráfico 3 - Percentuais das frotas de ônibus com alguma facilidade no
embarque/desembarque no transporte coletivo (total, convencional e suplementar) de
Belo Horizonte em comparação com outras cidades/regiões

Fonte: BHTRANS (2018c4/aba 8.10-Gráfico 810i).88

Os resultados apresentados no Gráfico 3 indicam que Belo Horizonte, com quase 99%
de sua frota de transporte convencional com alguma facilidade no embarque/desembarque,
está em situação melhor que cidades como Porto Alegre (52%) e Joinville (76%), e
também melhor que o sistema denominado “RMBH metropolitano” (76%) gerenciado pela
Setop-MG. Entretanto, chama também a atenção que os resultados do transporte
convencional e total de Belo Horizonte são melhores que o transporte coletivo estrutural de
São Paulo (83%), que é formado por uma rede robusta de ônibus de piso baixo.
Outra observação: em 2015 chamou-nos a atenção o paradoxo de, em Belo Horizonte,
o resultado do transporte suplementar operado por pessoas físicas ser melhor que o do
transporte convencional operado por pessoas jurídicas (98% contra 92%, respectivamente,

88

Consulte as definições de “transporte coletivo convencional” e “transporte coletivo suplementar” no item
“2 Definições” desta nota. Conforme registro “RMBH metropolitano” contido em BHTRANS (2018c4/aba
Q100a-geral), esta é a “denominação atribuída pelo SisMob-BH para designar o sistema de transporte
coletivo por ônibus gerenciado pela Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas de Minas Gerais
(Setop-MG) que opera nos municípios da RMBH, abrangendo linhas intra e intermunicipais”. Conforme
registro “transporte coletivo estrutural” contido em BHTRANS (2017b2/aba Q100a-geral), esta é a
denominação atribuída às “linhas operadas por veículos de médio e grande porte (articulados, biarticulados e
comuns), destinadas a atender altas demandas elevadas e integrar diversas regiões às áreas centrais da
cidade” [de São Paulo]. É a espinha dorsal do transporte coletivo.". Conforme registro “transporte coletivo
local” contido em BHTRANS (2017b2/aba Q100a-geral), o coletivo local de São Paulo "alimenta a malha
estrutural e atende aos deslocamentos internos nos subcentros com linhas operadas por ônibus comuns e
veículos de menor porte, como micro e mini ônibus." Os demais resultados aqui apresentados são, todos, as
médias de cada município.
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de frota com alguma facilidade em cada subsistema). Isto não mais se observa em 2017,
com 98,2% no transporte suplementar e 98,6% no transporte convencional.
O paradoxo que permanece chamando a atenção é a constatação de que o resultado do
transporte suplementar de Belo Horizonte (98%) é melhor que o de todas as cidades
/regiões pesquisadas no SisMob-BH, melhores até que o resultado de Curitiba (93%).89
Ora, sabe-se que a capital paranaense é referência internacional em acessibilidade. Assim,
esse indicador deve ser lido com cautela, à custa de ser utilizado para conclusões
apressadas e equivocadas.

4.3 Indicadores relativos às viagens com alguma facilidade
Inicialmente, convém destacar que em nossa pesquisa a única cidade que utiliza a
variável “viagem” em um indicador de acessibilidade é Belo Horizonte, o que já restringe a
sua interpretação. Seguindo-se os mesmos pressupostos anteriores, o que é considerado
pelo ObsMob-BH como “n.º de viagens acessíveis” será aqui inicialmente comparado com
os resultados de “frota com alguma facilidade no embarque/desembarque”. Isto, para tentar
entender o que significam os resultados oficiais divulgados pela BHTrans, interpretados
que são como indicativos de melhoria da acessibilidade.
Por conseguinte, convém aqui lembrar que as ditas “viagens acessíveis” podem ser
aqui tomadas como as ofertadas pelos veículos capazes de oferecer alguma facilidade no
embarque/desembarque, que são sempre os de fabricação mais recente. Afinal, os veículos
mais antigos, já quase extintos em Belo Horizonte, são os que sequer possuem um elevador
hidráulico instalado. Espera-se, assim, que eles sejam rotineiramente menos empenhados
na realização de viagens que os veículos mais novos. Isto é o que acontece, por exemplo,
em Curitiba, onde a URBS informa que em 2015 o sistema ainda possuía cem ônibus sem
elevador, todos operando apenas como frota reserva.90
Tomando isto como hipótese, é razoável se esperar que em Belo Horizonte os
resultados do indicador “viagens acessíveis” sejam, sempre, superiores aos do indicador
“frota com acessibilidade”, que aqui estamos tomando como sendo a “frota com alguma
facilidade no embarque/desembarque”. Entretanto, cotejando os resultados disponíveis dos
89

Neste caso estamos aqui ainda comparando resultados do ano 2015, pois o SisMob-BH não apresenta
dados mais recentes.
90
Conforme registro “F tc nac” da cidade/região “Curitiba” em BHTRANS (2018c4/aba Q100a-geral).
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dois indicadores, são encontradas grandes diferenças que, a despeito de caírem ano a ano,
ainda é de 17 pontos percentuais em 2015. Isto indica uma possível inconsistência. Como
se trata de um indicador estratégico da BHTrans, ela precisa ser entendida e superada.91
Quadro 1 – Comparação de resultados de indicadores de acessibilidade do transporte
coletivo convencional de Belo Horizonte (2010 a 2015)92
indicador e ano

2010

2011

2012

2013

2014

2015

viagens “ditas” acessíveis (%)

29,8

43,5

53,9

59,4

68,2%

75,19%

frota com alguma facilidade no
embarque/desembarque (%)

63,84

73,65

77,06

80,76

90,01%

91,76%

diferença (pontos percentuais)

34

30

23

21

22

17

Fonte: BHTRANS (2017b2/aba Q100a, registros “NVR tcc fc”, “F tcc fc”, “F tcc fc cotejamento”).

Por meio de entrevista com o gestor responsável pela apuração, na BHTrans, dos
resultados do indicador “viagens acessíveis”, detectou-se que, a despeito da sua
denominação, ele mede outro resultado.93 A apuração do indicador se dá pela verificação
do tipo de veículo que cumpriu, uma a uma, as viagens especificadas para serem realizadas
com um veículo dito “acessível” que ofereça alguma facilidade no embarque/desembarque.
O indicador que divulga os resultados das ditas “viagens acessíveis”, portanto, informa
apenas o percentual de cumprimento das viagens que foram especificadas para serem
oferecidas com veículo que oferece alguma facilidade. Trata-se de um indicador de difícil
compreensão e melhor seria evitá-lo como ferramenta de gestão estratégica.
Vale ressaltar que nesse indicador não são computadas as viagens ditas acessíveis que
não tenham sido especificadas para serem realizadas por um veículo dito acessível. Quanto
à inconsistência anteriormente aqui sugerida, pode-se concluir que ela não existe: estamos,
isto sim, diante de um indicador que não mede o que informa medir. Os resultados também
mostram que dentre as viagens que deveriam ter sido realizadas94 por veículos com alguma
91

O período para o qual há resultados de ambos os indicadores é 2010 a 2015. A fonte informada de dados
abertos do indicador “frota com alguma facilidade” é BHTRANS (2017b2/Q100a-geral). A fonte informada
em BHTRANS (2015e, p.49) do indicador “viagens acessíveis” é “Planilha Acessibilidade Histórico”, mas
essa planilha não está disponível para consulta.
92
Esses resultados não foram atualizados para 2016 e 2017pois, ao que parece, o indicador foi abandonado
pela área responsável por sua apuração.
93
DAROS (2016).
94
Essas viagens são anunciadas previamente aos usuários potenciais como acessíveis em quadro de horários
determinados pela BHTrans e divulgados tanto na home page da empresa como no interior dos veículos.
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facilidade, menos de 30% delas foram efetivamente cumpridas em 2010. Esse resultado
melhora ano a ano até chegarmos, em 2015, à constatação de que menos de 80% das
viagens ditas acessíveis especificadas foram cumpridas.95
Convém aqui recortar, para corroborar a afirmativa anterior, uma análise dos
resultados desse indicador, publicada pelo ObsMob-BH em 2015: “Em três anos, o
percentual de viagens com acessibilidade dobrou, com aumento de trinta pontos
percentuais”.96 Em oficina sobre construção de indicadores coordenada em 2015 pelo
Instituto de Políticas de Transporte & Desenvolvimento - ITDP Brasil, ficou claro aos
presentes a fragilidade do indicador. E mais, pode-se concluir que é equivocada a análise
que induz à crença de que teria havido um grande avanço na acessibilidade em Belo
Horizonte de 2010 a 2013. Esse indicador foi analisado por Marcos Fontoura de Oliveira,
em novembro de 2015, como uma contribuição ao ObsMob-BH, análise da qual convém
destacar:
Quando o ObsMob-BH publica, como fez, uma análise de que os
resultados do indicador de acessibilidade atestariam uma grande melhoria
no quesito, estamos diante de um paradoxo. Afinal, não é isto que as
pessoas com mobilidade reduzida percebem. Se o percentual de viagens
acessíveis tivesse efetivamente dobrado em apenas três anos [passando de
29,8% para 59,4%], como está afirmado no Balanço 2014, isto permitiria
à sociedade concluir que as ações em curso estariam surtindo efeito. Se
assim fosse, não haveria necessidade de novas ações e bastaria continuar
monitorando os resultados do indicador. Como claro ficou que o
indicador selecionado não é capaz de medir o que se propõe, estamos
diante de uma conclusão equivocada que mais atrapalha do que ajuda no
processo de inclusão social. [...]97

4.4 Indicadores relativos à frota com piso baixo

Os ônibus de piso baixo, junto com os ônibus de piso alto operando em plataforma
elevada, são os únicos atualmente existentes que são capazes de oferecer aos usuários um
embarque/desembarque

em

nível.

Dependendo

da

forma

que

se

dá

esse

embarque/desembarque (se exclusivo ou parcial, se em todo ou em parte do itinerário),
95

Fica, aqui, uma questão adicional: estariam as empresas operadoras sendo autuadas por esses
descumprimentos? Em todo o sistema de transporte coletivo convencional de Belo Horizonte a BHTrans
apurou para o ano 2010 que apenas 1,48% das viagens especificadas teriam sido omitidas (registros “NVO
tcc (ano)” em BHTRANS (2018c4/aba Q100a-geral).
96
BHTRANS (2015e, p.49).
97
OLIVEIRA (2015c).
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oferece-se um grau diferente de acessibilidade. No entanto, sabemos que o embarque em
plataformas elevadas não é uma solução adequada para todo um sistema de transporte de
uma cidade/região. O percentual de ônibus de piso baixo de uma cidade/região, portanto,
pode ser lido como um indicativo da escolha que cada cidade fez – e faz – em busca da
acessibilidade com desenho universal no transporte coletivo.98
O Gráfico 4, que segue, mostra que Belo Horizonte em 2015 nada oferece de ônibus
de piso baixo em seu sistema de transporte coletivo. Assim, a situação atual é pior do que a
oferecida no passado: em 2006, mais de 5% da frota do transporte convencional era de
ônibus de piso baixo. Além do sistema de Belo Horizonte, os piores resultados desse
indicador (0%) são encontrados no sistema de Contagem, no sistema RMBH metropolitano
e no subsistema local de São Paulo. Curitiba também apresenta baixo resultado (0,4%),
pois os únicos ônibus de piso baixo locais são os da linha turística e, como se sabe, o
sistema de transporte da capital paranaense prescinde da utilização de ônibus de piso baixo
pois conta com plataformas elevadas nos corredores de transportes.
Outra informação que se destaca é a relativa ao sistema estrutural de São Paulo, que
possui mais de 83% de sua frota formada por ônibus de piso baixo. Trata-se de um
resultado tão significativo quanto o de importantes e distintas cidades da Europa como
Estocolmo, Londres, Paris e Viena. Ele é, inclusive, superior ao da média (80%) das
grandes cidades europeias e ligeiramente inferior ao do conhecido sistema Transantiago
(84%) de Santiago do Chile.99

98

Da mesma forma, o percentual de ônibus com elevador hidráulico pode ser lido como um indicativo da
escolha que cada cidade não fez – e não faz – em busca da acessibilidade com desenho universal no
transporte coletivo. Resultados disponíveis nos registros “F tc eh (%)” (BHTRANS, 2017b2/aba Q100ageral) permitem constatar que altos resultados nesse indicador são obtidos em sistemas de transporte sem
desenho universal: 90% em Contagem/2014 e 98% em Belo Horizonte/2015, por exemplo.
99
Nossa pesquisa encontrou resultados (majoritariamente altos) da frota de piso baixo de muitas cidades
europeias. Uma pergunta que fica, desde já, formalizada para ser respondida em outras versões da Nota
técnica de acessibilidade n.º 1, é: por que a utilização de ônibus de piso baixo é tão significativa na Europa e
tão insignificante no Brasil? Observe-se, ainda, que uma ausência apontada nas versões anteriores desta nota
técnica, relativa a não terem sido encontrados resultados desse indicador para cidades da América Latina fora
do Brasil, começou a ser superada com resultados (anos 2013-2017) da capital chilena.
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Gráfico 4 - Percentual da frota de ônibus com piso baixo do transporte coletivo de
Belo Horizonte em comparação com resultados de outras cidades/regiões do Brasil e
do mundo

Fonte: BHTRANS (2018c4/aba 8.10-Gráfico 810n).100

4.5 Indicadores relativos à frota com embarque exclusivo em nível
Para os resultados desse indicador, na falta de informações mais detalhadas sobre parte
das cidades incluídas no SisMob-BH, assume-se que nelas o embarque/desembarque
acontece exclusivamente em nível tanto no sistema estrutural de São Paulo quanto nas
cidades/regiões fora do Brasil onde a frota é composta com 100% de ônibus de piso
baixo.101 De diferente do que foi apresentado no subitem anterior, o Gráfico 5 mostra que
quando se fala em embarque exclusivamente em nível, Curitiba (com média de 32%) está
em patamar intermediário entre os 100% das cidades europeias (muitas com 100%) e o 0%
das brasileiras. Assim como em São Paulo, se tratarmos o sistema de Curitiba em
100

Consulte as definições de “transporte coletivo convencional” e “transporte coletivo suplementar” no item
“2 Definições” desta nota. Conforme registro “RMBH metropolitano” contido em BHTRANS (2018c4/aba
Q100a-geral), esta é a “denominação atribuída pelo SisMob-BH para designar o sistema de transporte
coletivo por ônibus gerenciado pela Setop-MG que opera nos municípios da RMBH, abrangento linhas intra
e intermunicipais”. Conforme registro “transporte coletivo estrutural” contido em BHTRANS (2018c4/aba
Q100a-geral), esta é a denominação atribuída às “linhas operadas por veículos de médio e grande porte
(articulados, biarticulados e comuns), destinadas a atender altas demandas elevadas e integrar diversas
regiões às áreas centrais da cidade” [de São Paulo]. É a espinha dorsal do transporte coletivo.". Conforme
registro “transporte coletivo local” contido em BHTRANS (2018c4/aba Q100a-geral), o coletivo local de
São Paulo "alimenta a malha estrutural e atende aos deslocamentos internos nos subcentros com linhas
operadas por ônibus comuns e veículos de menor porte, como micro e mini ônibus." Os demais resultados
aqui apresentados são, todos, as médias de cada município.
101
À medida que essas informações forem (ou não) confirmadas, o SisMob-BH e a presente nota técnica
serão atualizados.
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subsistemas, talvez encontremos alto resultado (como nas cidades europeias) em um
sistema estrutural e baixo resultado (como nas cidades brasileiras) em um sistema local.
Como no item anterior, uma ausência deve ser destacada: nossa pesquisa não encontrou
qualquer resultado relativo a ônibus com embarque/desembarque em nível em cidades da
América Latina fora do Brasil.

Gráfico 5 - Percentual da frota de ônibus com embarque/desembarque em nível do
transporte coletivo de Belo Horizonte em comparação com resultados de outras
cidades/regiões do Brasil e do mundo

Fonte: BHTRANS (2018c4/aba 8.10-Gráfico 810k).102

Por todos os resultados que se apresentou até aqui – e apresentamos, tão somente, uma
parte do que está organizado e publicado no SisMob-BH – conclui-se pela necessidade de
um índice capaz de sintetizar os resultados dos indicadores apurados, sob pena de não se

102

Consulte as definições de “transporte coletivo convencional” e “transporte coletivo suplementar” no item
“2 Definições” desta nota. Conforme registro “RMBH metropolitano” contido em BHTRANS (2017b2/aba
Q100a-geral), esta é a “denominação atribuída pelo SisMob-BH para designar o sistema de transporte
coletivo por ônibus gerenciado pela Setop-MG que opera nos municípios da RMBH, abrangendo linhas intra
e intermunicipais”. Conforme registro “transporte coletivo estrutural” contido em BHTRANS (2017b2/aba
Q100a-geral), esta é a denominação atribuída às “linhas operadas por veículos de médio e grande porte
(articulados, biarticulados e comuns), destinadas a atender altas demandas elevadas e integrar diversas
regiões às áreas centrais da cidade” [de São Paulo]. É a espinha dorsal do transporte coletivo.". Conforme
registro “transporte coletivo local” contido em BHTRANS (2017b2/aba Q100a-geral), o coletivo local de
São Paulo "alimenta a malha estrutural e atende aos deslocamentos internos nos subcentros com linhas
operadas por ônibus comuns e veículos de menor porte, como micro e mini ônibus." Os demais resultados
aqui apresentados são, todos, as médias de cada município.
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chegar a uma conclusão capaz de apoiar a melhoria da acessibilidade no transporte coletivo
como uma ação da Pamu-BH. É o que se apresenta a seguir.

5

Considerações finais e proposições
Como se viu, os indicadores apresentados nesta Nota técnica de acessibilidade n.º 1

são insuficientes para dar conta da complexidade do assunto que se propõem a medir. Por
isto, um novo índice foi proposto na versão A Nota técnica de acessibilidade n.º 2 em
novembro/2016 e assumido como índice-chave do projeto Acessibilidade para Todos em
na versão B de junho/2018.
Ratificando o antecipado na Apresentação, esta versão C da Nota técnica de
acessibilidade n.º 1 reflete o pensamento de um analista de transportes e trânsito da
BHTrans e não deve ser lida como uma posição oficial, nem da BHTrans, nem do
CMDPD-BH. No entanto, é bom lembrar que conteúdos prévios sobre o assunto
circularam, para críticas e sugestões, entre muitos profissionais da BHTrans desde que
começaram a ser editadas em agosto de 2016. Agora, em junho de 2018, assume-se o
compromisso de publicar todas as atualizações das notas n.º 1 e n.º 2 na página
Acessibilidade para Todos da home page da BHTrans como uma atividade de rotina do
projeto.
Essas notas, assim, podem ser lidas como embriões capazes de representar a
pluralidade de interpretações existentes sobre o assunto. Elas podem, dessa maneira, dar
subsídios à elaboração de novos produtos da Pamu-BH e da revisão do PlanMob-BH.
Continuamos apostando, também, na importância das atualizações da presente nota
serem formalmente remetidas a entidades (ANTP, Programa Cidades Sustentáveis, ITDP,
Mobilize, Nossa BH, WRI Brasil etc). Assim fazendo, pode-se buscar estruturar uma rede
de profissionais, para além dos existentes na BHTrans, capaz de aprimorar análises sobre
acessibilidade em ônibus do transporte público coletivo.
Por se tratar de um processo permanente de produção de conhecimento, a presente
versão C desta Nota técnica de acessibilidade n.º 2 pode ser atualizada a qualquer
momento. A condição para que isto aconteça é, tão somente, serem encontradas novas e
mais robustas informações. Ela precisa ser atualizada, no mínimo, uma vez a cada ano,
incorporando às séries históricas estabelecidas novos resultados dos indicadores aqui
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apresentados. Cada nova atualização deve ser lida como uma contribuição ao alcance da
meta de Acessibilidade para Todos.
.
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Política de acessibilidade na mobilidade urbana de Belo Horizonte (Pamu-BH)
nota n.º 1
Série Notas técnicas de acessibilidade

Conceituação e análise sobre acessibilidade em ônibus urbano do
transporte público coletivo

versão C
data
1º jun. 2018

ANEXO

Este anexo apresenta gráficos que foram concluídos para publicação na home page da
BHTrans em 1º de junho de 2018 conforme BHTRANS (2018c4/aba 8.10). Como lá
anunciado, essas informações são uma pequena parte do que começou a ser publicado em
28/06/2016 no seguinte assunto do SisMob-BH: 8) Sistema de transporte motorizado
público / 8.10) Sistema de transporte coletivo como um todo.
Espera-se que esses gráficos auxiliem na compreensão do conteúdo da presente nota
técnica, uma vez que foram sendo elaborados à medida em que as notas técnicas de
acessibilidade n.º 1 e n.º 2 iam sendo construídas.

Sistema de Informações de Acessibilidade e Sustentabilidade de Belo Horizonte (SisMob-BH)
Gráfico 810a - Escala de 1 a 10 do IAED (índice de acessibilidade do embarque/desembarque para pessoa com mobilidade física reduzida na frota de
transporte coletivo urbano)
desenho universal

10

em nível c/uma rampa automática

9

em nível c/ uma rampa manual

8

em nível total s/rampa

7

em nível parcial s/rampa
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BRT misto c/elevador não exclusivo
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BRT misto c/elevador exclusivo

4

elevador não exclusivo

3

elevador exclusivo
não acessível

2
1

Fonte: BHTRANS. Sistema de Informações da Mobilidade Urbana de Belo Horizonte (SisMob-BH). Quadros 100a/b/c - Dados abertos do SisMob-BH .
Elaborado por Marcos Fontoura de Oliveira e publicado pela primeira vez no SisMob-BH em 28/06/2016. Republicado com alteração do lay-out em 19/08/2016. Republicado em 04/11/2016,
23/01/2017. Republicado em 1º jun. 2018 para constar, adaptado, na Nota técnica de acessibilidade n.º 2A.
obs.1: Este gráfico apresenta os dez níveis da escala desenvolvida pelo SisMob-BH para medir quantitativamente a acessibilidade do embarque/desembarque das frotas de transporte coletivo
urbano. obs.2: Para detalhes desta escala consulte o item "acessibilidade em ônibus urbano (escala)" e para detalhes sobre os tipos de ônibus de cada cidade consulte a aba "FrotaOnibus".
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Sistema de Informações de Acessibilidade e Sustentabilidade de Belo Horizonte (SisMob-BH)
Gráfico 810b1 - Exemplos (I) de enquadramento de veículos para benchmarking com base na escala IAED
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Fonte: BHTRANS. Sistema de Informações da Mobilidade Urbana de Belo Horizonte (SisMob-BH). Quadros 100a/b/c - Dados abertos do SisMob-BH .
Elaborado por Marcos Fontoura de Oliveira e publicado pela primeira vez no SisMob-BH em 28/06/2016. Republicado com alteração do lay-out em 19/08/2016. Republicado em 04/11/2016
com novo lay out e correção de exemplos nos níveis 7 e 9. Republicado em 23/01/2017. Ajustado em 1º jun. 2018. obs.1: Este gráfico apresenta os dez níveis da escala desenvolvida pelo
SisMob-BH para medir quantitativamente a acessibilidade do embarque/desembarque das frotas de transporte coletivo urbano. Para as cidades para as quais já foi calculado o IAED têm
lançados todos os tipos de veículos do sistema; para as demais estão lançados apenas exemplos encontrados de veículos. Em cada nível estão apresentados exemplos de cidades onde existem
veículos que neles se enquadram. Apenas as cidades para as quais já foi calculado o IAED têm lançados todos os tipos de veículos do sistema; para as demais cidades estão lançados apenas
exemplos de veículos com alguma informação encontrada./ obs.2: Este gráfico ilustra que no transporte coletivo de Belo Horizonte operam ou já operaram, desde 1993, veículos enquadrados
em seis níveis desta escala. / obs.3: Para detalhes desta escala consulte o item "acessibilidade em ônibus urbano (escala)" e para detalhes sobre os tipos de ônibus de cada cidade consulte a aba
"FrotaOnibus"/ obs.4: como a pesquisa para elaboração deste gráfico não é exaustiva, a ausência de exemplo no nível 7 deve ser vista, tão somente, como temporária e será superada tão logo
se encontre a informação adequada
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Sistema de Informações de Acessibilidade e Sustentabilidade de Belo Horizonte (SisMob-BH)
Gráfico 810b2 - Exemplos (II) de enquadramento de veículos para benchmarking com base na escala IAED
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Fonte: BHTRANS. Sistema de Informações da Mobilidade Urbana de Belo Horizonte (SisMob-BH). Quadros 100a/b/c - Dados abertos do SisMob-BH.
Elaborado por Marcos Fontoura de Oliveira e publicado pela primeira vez no SisMob-BH em 04/11/2016 especialmente para ilustrar a Nota técnica de acessibilidade n.º 2 da Pamu-BH.
Republicado em 23/01/2017. Republicado em 1º jun. 2018 para constar, adaptado, na Nota técnica de acessibilidade n.º 2A .
obs.: como a pesquisa para elaboração deste gráfico não é exaustiva, a ausência de exemplo no nível 7 deve ser vista, tão somente, como temporária e será superada tão logo se encontre a
informação adequada
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Sistema de Informações de Acessibilidade e Sustentabilidade de Belo Horizonte (SisMob-BH)
Gráfico 810c - Dispersão dos tipos de veículos em operação nas cidades com IAED já calculado
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Fonte: BHTRANS. Sistema de Informações da Mobilidade Urbana de Belo Horizonte (SisMob-BH). Quadros 100a/b/c - Dados abertos do SisMob-BH .
Elaborado por Marcos Fontoura de Oliveira e publicado pela primeira vez no SisMob-BH em 28/06/2014. Republicado com alteração do lay-out em 19/08/2016. Republicado em 04/11/2016.
Republicado em 23/01/2017 e 1º jun. 2018.
obs.1: Este gráfico apresenta os dez níveis da escala desenvolvida pelo SisMob-BH para medir quantitativamente a acessibilidade do embarque/desembarque das frotas de transporte coletivo
urbano. Cada nível representa um tipo de ônibus. As cidades para as quais já foi calculado o IAED estão aqui representadas para ilustrar os tipos de veículos de cada sistema.
obs.2: Este gráfico ilustra que no transporte coletivo de Belo Horizonte operam ou já operaram, desde 1993, veículos enquadrados em seis níveis desta escala. Em Contagem são apenas dois
tipos de ônibus; em Curitiba, Joinville e São Paulo os ônibus são de três tipos, embora não sejam os mesmos tipos em cada cidade; na RMBH existem quatro tipos de ônibus.
obs.3: Para detalhes desta escala consulte o item "acessibilidade em ônibus urbano (escala)" e para detalhes sobre os tipos de ônibus de cada cidade consulte a aba "FrotaOnibus".
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Sistema de Informações de Acessibilidade e Sustentabilidade de Belo Horizonte (SisMob-BH)
Gráfico 810d - Resultados de IAED de cidades/regiões já incorporadas ao SisMob-BH e comparação com requisitos de parte interessada
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Fonte: BHTRANS. Sistema de Informações da Mobilidade Urbana de Belo Horizonte (SisMob-BH). Quadros 100a/b/c - Dados abertos do SisMob-BH .
Elaborado por Marcos Fontoura de Oliveira e publicado pela primeira vez no SisMob-BH em 28/06/2016. Atualizado com resultados de São Paulo em 19/08/2016 e republicado com ajuste
em 25/08/2016. Republicado em 04/11/2016. Atualizado em 23/01/2017 com resultado "BH convencional" de 2016. Atualizado em 1º jun. 2018 com resultados "BH" de 2017 e "Contagem"
de 2018 para constar, adaptado, na Nota técnica de acessibilidade n.º 2A .
obs.1: Para bem compreender este gráfico, consulte o Gráfico 810a - Escala de 1 a 10 do IAED. Consulte também o item "acessibilidade em ônibus urbano (escala)", as definições de
"benchmarking" e de "RPI - requisito de parte interessada" detalhadas no Quadro 100a .
obs.2: Os resultados aqui apresentados são os mais recentes dos sistemas de transporte para os quais foram encontradas as informações necessárias para o cálculo do IAED.
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Sistema de Informações de Acessibilidade e Sustentabilidade de Belo Horizonte (SisMob-BH)
Gráfico 810e - Evolução do IAED da frota de transporte coletivo convencional de Belo Horizonte (1993 a 2017) e comparação com requisitos de parte
interessada
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Fonte: BHTRANS. Sistema de Informações da Mobilidade Urbana de Belo Horizonte (SisMob-BH). Quadros 100a/b/c - Dados abertos do SisMob-BH .
Elaborado por Marcos Fontoura de Oliveira e publicado pela primeira vez no SisMob-BH em 28/06/2016. Republicado com alteração do lay-out em 19/08/2016 e 25/08/2016. Republicado em
04/11/2016. Atualizado em 22/01/2017 com resultado de 2016. Atualizado em 1º jun. 2018 com resultado de 2017 para constar, adaptado, na Nota técnica de acessibilidade n.º 2A.
obs.1: Para bem compreender este gráfico, consulte o Gráfico 810a - Escala de 1 a 10 do IAED. Consulte também o item "acessibilidade em ônibus urbano (escala)", as definições de
"benchmarking" e de "RPI - requisito de parte interessada" detalhadas no Quadro 100a .
obs.2: ainda não foram encontrados todos os resultados necessários para cálculo do IAED entre 1996-2002 e 2004-2008.
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Sistema de Informações de Acessibilidade e Sustentabilidade de Belo Horizonte (SisMob-BH)
Gráfico 810f - Evoluções da frota total do transporte coletivo convencional (F tcc) de Belo Horizonte e das quantidades de ônibus por tipo conforme os
níveis da escala do índice de acessibilidade (1993 a 2016)
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Fonte: BHTRANS. Sistema de Informações da Mobilidade Urbana de Belo Horizonte (SisMob-BH). Quadros 100a/b/c - Dados abertos do SisMob-BH .
Elaborado por Marcos Fontoura de Oliveira e publicado pela primeira vez no SisMob-BH em 28/06/2016. Republicado com alteração do lay-out em 19/08/2016 e com correção em
25/08/2016. Republicado em 04/11/2016. Atualizado em 22/01/2017 com resultados de 2016. Atualizado em 1º jun. 2018 com resultados de 2017.
obs.1: para detalhes sobre cada tipo de ônibus consulte a aba "FrotaOnibus"
obs.2: o série dos ônibus do tipo 1 (não acessível) não foi lançada neste gráfico para facilitar a leitura (veja Grágico 810g)
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Sistema de Informações de Acessibilidade e Sustentabilidade de Belo Horizonte (SisMob-BH)
Gráfico 810g - Evoluções da frota total do transporte coletivo convencional (F tcc) de Belo Horizonte e das quantidades de ônibus com e sem
facilidade na escala do índice de acessibilidade (1993 a 2017)
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Fonte: BHTRANS. Sistema de Informações da Mobilidade Urbana de Belo Horizonte (SisMob-BH). Quadros 100a/b/c - Dados abertos do SisMob-BH . Elaborado por Marcos Fontoura de
Oliveira e publicado pela primeira vez no SisMob-BH em 28/06/2016. Republicado com alteração do lay-out em 19/08/2016 e com correção em 25/08/2016. Republicado em 04/11/2016.
Atualizado em 22/01/2017 com resultados de 2016. Atualizado em 1º jun. 2018 com resultados de 2017. obs.1: os veículos considerados "com alguma facilidade" são os enquadrados nos
níveis 2 a 10 da escala do índice de acessibilidade do embarque/desembarque da frota de transporte coletivo urbano, ou seja, ou possuem algum tipo de elevador hidráulico ou são de piso
baixo ou operam em plataformas elevadas do BRT; obs.2: os veículos considerados "sem facilidade" são os enquadrados no nível 1 da escala do índice de acessibilidade do
embarque/desembarque da frota de transporte coletivo urbano, ou seja, não possuem qualquer tipo de elevador, nem são de piso baixo e nem operam em plataformas elevadas do BRT; obs.3:
Para detalhes sobre cada tipo de ônibus da escala consulte a aba "FrotaOnibus".
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Sistema de Informações de Acessibilidade e Sustentabilidade de Belo Horizonte (SisMob-BH)
Gráfico 810h - Evoluções dos percentuais da frota de ônibus do transporte coletivo convencional e suplementar de Belo Horizonte com alguma
facilidade no embarque/desembarque (2009 a 2017)
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Fonte: BHTRANS. Sistema de Informações da Mobilidade Urbana de Belo Horizonte (SisMob-BH). Quadros 100a/b/c - Dados abertos do SisMob-BH .
Elaborado por Marcos Fontoura de Oliveira e publicado pela primeira vez no SisMob-Bh em 28/06/2016. Ajustado para receber resultados do transporte suplementar em 19/08/2016 e
reajustado em 25/08/2016. Republicado em 04/11/2016 e 23/01/2017. Atualizado em 1º jun. 2018 com resultados de 2017 e novo lay-out.
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Sistema de Informações de Acessibilidade e Sustentabilidade de Belo Horizonte (SisMob-BH)
Gráfico 810i - Percentuais das frotas de ônibus com alguma facilidade no embarque/desembarque no transporte coletivo (total, convencional e
suplementar) de Belo Horizonte (2017) em comparação com outras cidades/regiões do Brasil
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Fonte: BHTRANS. Sistema de Informações da Mobilidade Urbana de Belo Horizonte (SisMob-BH). Quadros 100a/b/c - Dados abertos do SisMob-BH .
Elaborado por Marcos Fontoura de Oliveira e publicado pela primeira vez no SisMob-Bh em 28/06/2016. Atualizado com resultados de São Paulo e novo lay-out em 19/08/2016. Republicado
em 04/11/2016 e 23/01/2017. Atualizado em 1º jun. 2018 com resultados "BH" de 2017 e "Contagem" de 2018, bem como ajuste no título.
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Sistema de Informações de Acessibilidade e Sustentabilidade de Belo Horizonte (SisMob-BH)
Gráfico 810j - Percentual da frota de ônibus do transporte coletivo (total, convencional e suplementar) de Belo Horizonte (2006 e 2017) com
embarque/desembarque exclusivamente em nível e comparação com outras cidades/regiões do Brasil
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Fonte: BHTRANS. Sistema de Informações da Mobilidade Urbana de Belo Horizonte (SisMob-BH). Quadros 100a/b/c - Dados abertos do SisMob-BH .
Elaborado por Marcos Fontoura de Oliveira e publicado pela primeira vez no SisMob-Bh em 28/06/2016. Republicado com ajustes e atualizado com resultados de São Paulo em 19/08/2016.
Republicado em 04/11/2016. Atualizado em 23/01/2017 com resultado "BH (convencional)" de 2016. Atualizado em 1º jun. 2018 com resultados de 2017 de "BH" e de Contagem" 2018.
obs.: as cidades aqui apresentadas fazem parte das categorias benchmarking definidas pelo SisMob-BH e são as únicas para as quais já foram encontrados resultados.
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Sistema de Informações de Acessibilidade e Sustentabilidade de Belo Horizonte (SisMob-BH)
Gráfico 810k - Percentual da frota de ônibus do transporte coletivo (convencional e suplementar) de Belo Horizonte (2006 e 2017) com
embarque/desembarque exclusivamente em nível e comparação com outras cidades/regiões do Brasil e do mundo
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Fonte: BHTRANS. Sistema de Informações da Mobilidade Urbana de Belo Horizonte (SisMob-BH). Quadros 100a/b/c - Dados abertos do SisMob-BH .
Elaborado por Marcos Fontoura de Oliveira e publicado pela primeira vez no SisMob-Bh em 19/08/2016. Lay-out ajustado em 04/11/2016. Atualizado em 23/01/2017 com resultados de "BH
(convencional)" e "BH (suplementar)" de 2016". Atualizadoem 1º jun. 2018 com resultados "BH" e "Contagem" de 2017. obs.: este gráfico foi especialmente elaborado para ilustrar o item
"Indicadores relativos à frota com embarque exclusivo em nível" da Nota técnica de acessibilidade n.º 1 .

SisMob-BH - Gráficos de 8) Sistema de transporte motorizado público / 8.10) Sistema de transporte coletivo como um todo - p.12/24

Sistema de Informações de Acessibilidade e Sustentabilidade de Belo Horizonte (SisMob-BH)
Gráfico 810m - Evoluções de quantidade e de percentual da frota de ônibus do transporte coletivo convencional (F tcc) de Belo Horizonte equipado
com elevador hidráulico e sem operação em corredor de BRT (2009 a 2017)
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Fonte: BHTRANS. Sistema de Informações da Mobilidade Urbana de Belo Horizonte (SisMob-BH). Quadros 100a/b/c - Dados abertos do SisMob-BH .
Elaborado por Marcos Fontoura de Oliveira e publicado pela primeira vez no SisMob-BH em 28/06/2016. Republicado em 19/08/2016 e ajustado em 25/08/2016. Republicado em 04/11/2016.
Atualizado em 23/01/2016 com resultados de 2016. Atualizado em 1º jun. 2018 com resultados de 2017.
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Sistema de Informações de Acessibilidade e Sustentabilidade de Belo Horizonte (SisMob-BH)
Gráfico 810n - Percentual da frota de ônibus com piso baixo do transporte coletivo de Belo Horizonte (2006 e 2017) em comparação com resultados de
outras cidades/regiões do Brasil e do mundo
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Fonte: BHTRANS. Sistema de Informações da Mobilidade Urbana de Belo Horizonte (SisMob-BH). Quadros 100a/b/c - Dados abertos do SisMob-BH .
Elaborado por Marcos Fontoura de Oliveira e publicado pela primeira vez no SisMob-BH em 19/08/2016. Republicado em 04/11/2016. Ajustado e atualizado em 23/01/2017 com resultados
de "Belo Horizone total 2016". Atualizado em 1º jun. 2018 com resultados de 2017 de "BH", de "Contagem" e de "Santiago (Chile)". obs.: este gráfico foi especialmente elaborado para
ilustrar o item "Indicadores relativos à frota com piso baixo" da Nota técnica de acessibilidade n.º 1 .
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Sistema de Informações de Acessibilidade e Sustentabilidade de Belo Horizonte (SisMob-BH)
Gráfico 810p - Evoluções das participações das frotas de transporte coletivo convencional e suplementar de Belo Horizonte (2001-2017)
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Fonte: BHTRANS. Sistema de Informações da Mobilidade Urbana de Belo Horizonte (SisMob-BH). Quadros 100a/b/c - Dados abertos do SisMob-BH .
Elaborado por Marcos Fontoura de Oliveira e publicado pela primeira vez no SisMob-BH em 19/08/2016. Republicado em 04/11/2016 e 23/01/2016. Atualizado em 1º jun. 2018 com
resultados de 2016-2017 e ajuste no lay-out.
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Sistema de Informações de Acessibilidade e Sustentabilidade de Belo Horizonte (SisMob-BH)
Gráfico 810q - Percentual da população localizada no raio de 1km de distância de uma estação da rede de transporte público coletivo de média ou alta
de capacidade (PNT) de Belo Horizonte em comparação com o percentual de outras cidades/regiões do Brasil e do mundo (2015)
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Fonte: BHTRANS. Sistema de Informações da Mobilidade Urbana de Belo Horizonte (SisMob-BH). Quadros 100a/b/c - Dados abertos do SisMob-BH .
Elaborado por Marcos Fontoura de Oliveira e publicado pela primeira vez no SisMob-BH em 04/11/2016. Republicado em 23/01/2016 e 1º jun. 2018.
obs.: as cidades aqui apresentadas são todas para as quais foram encontrados resultados.
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Sistema de Informações de Acessibilidade e Sustentabilidade de Belo Horizonte (SisMob-BH)
Gráfico 810r - Percentual da população localizada no raio de 1km de distância de uma estação da rede de transporte público coletivo de média ou alta
de capacidade (PNT) de Belo Horizonte em comparação com o percentual de outras cidades/regiões selecionadas (2015)
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Fonte: BHTRANS. Sistema de Informações da Mobilidade Urbana de Belo Horizonte (SisMob-BH). Quadros 100a/b/c - Dados abertos do SisMob-BH .
Elaborado por Marcos Fontoura de Oliveira e publicado pela primeira vez no SisMob-BH em 04/11/2016. Republicado em 23/01/2016 e 1º jun. 2018.
obs.: consulte os verbetes "benchmarking SisMob-BH" para conhecer os critérios adotados na seleção das cidades/regiões aqui selecionadas para comparação com Belo Horizonte, dentres as
para as quais já foram encontrados resultados do indicador PNT.
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Sistema de Informações de Acessibilidade e Sustentabilidade de Belo Horizonte (SisMob-BH)
Gráfico 810s - Percentual da frota de ônibus com piso baixo do transporte coletivo de Belo Horizonte (2006 e 2017) em comparação com resultados de
São Paulo (SP) e de cidades/regiões fora do Brasil
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Fonte: BHTRANS. Sistema de Informações da Mobilidade Urbana de Belo Horizonte (SisMob-BH). Quadros 100a/b/c - Dados abertos do SisMob-BH .
Elaborado por Marcos Fontoura de Oliveira e publicado pela primeira vez no SisMob-BH em 23/01/2016. Atualizado em 1º jun. 2018 com resultados de 2017 de "BH" e Santiago (Chile) com
ajuste no lay-out.
obs.: os resultados de fora do Brasil, aqui apresentados, são todos os encontrados (os europeus junto à European Metropolitan Transport Authorities - EMTA) - no gráfico estão destacados,
além de Belo Horizonte, os resultados de Europa (média) e do sistema estrutural de São Paulo (SP).
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Sistema de Informações de Acessibilidade e Sustentabilidade de Belo Horizonte (SisMob-BH)
Gráfico 810t - Evolução do "peso (1) do custo do transporte público na renda mínima" (2001-2016) e comparação com as metas (2013-2020) em Belo
Horizonte
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Fonte: BHTRANS. Sistema de Informações da Mobilidade Urbana de Belo Horizonte (SisMob-BH). Quadros 100a/b/c - Dados abertos do SisMob-BH .
Elaborado por Marcos Fontoura de Oliveira e publicado pela primeira vez no SisMob-BH em 1º jun. 2018.
obs.: o "peso do custo do transporte público na renda mínima" é um indicador recomendado pelo Ministério das Cidades que apresenta o peso percentual da compra de 50 passagens no salário
mínimo; "peso (1)" é calculado para 31 de dezembro de cada ano.

SisMob-BH - Gráficos de 8) Sistema de transporte motorizado público / 8.10) Sistema de transporte coletivo como um todo - p.19/24

Sistema de Informações de Acessibilidade e Sustentabilidade de Belo Horizonte (SisMob-BH)
Gráfico 810u - Comparação (com linhas) das evoluções do "peso (1) e (2) do custo do transporte público na renda mínima" (2001-2016) em Belo
Horizonte
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Fonte: BHTRANS. Sistema de Informações da Mobilidade Urbana de Belo Horizonte (SisMob-BH). Quadros 100a/b/c - Dados abertos do SisMob-BH .
Elaborado por Marcos Fontoura de Oliveira e publicado pela primeira vez no SisMob-BH em 1º jun. 2018.
obs.: o "peso do custo do transporte público na renda mínima" é um indicador recomendado pelo Ministério das Cidades que apresenta o peso percentual da compra de 50 passagens no salário
mínimo; "peso (1)" é calculado para 31 de dezembro de cada ano e "peso 2" é calculado para 31 de janeiro de cada ano.
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Sistema de Informações de Acessibilidade e Sustentabilidade de Belo Horizonte (SisMob-BH)
Gráfico 810v - Comparação (com barras) das evoluções do "peso (1) e (2) do custo do transporte público na renda mínima" (2001-2016) em Belo
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Fonte: BHTRANS. Sistema de Informações da Mobilidade Urbana de Belo Horizonte (SisMob-BH). Quadros 100a/b/c - Dados abertos do SisMob-BH .
Elaborado por Marcos Fontoura de Oliveira e publicado pela primeira vez no SisMob-BH em 1º jun. 2018..
obs.: o "peso do custo do transporte público na renda mínima" é um indicador recomendado pelo Ministério das Cidades que apresenta o peso percentual da compra de 50 passagens no salário
mínimo; "peso (1)" é calculado para 31 de dezembro de cada ano; "peso (2)" é calculado para 31 de janeiro de cada ano.
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Sistema de Informações de Acessibilidade e Sustentabilidade de Belo Horizonte (SisMob-BH)
Gráfico 810x - Evolução do "peso (3) do custo do transporte público na renda mínima (3)" (2001-2017) e comparação com o RPI
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Fonte: BHTRANS. Sistema de Informações da Mobilidade Urbana de Belo Horizonte (SisMob-BH). Quadros 100a/b/c - Dados abertos do SisMob-BH .
Elaborado por Marcos Fontoura de Oliveira e publicado pela primeira vez no SisMob-BH em 1º jun. 2018.
obs.1: o "peso do custo do transporte público na renda mínima" é um indicador recomendado pelo Ministério das Cidades que apresenta o peso percentual da compra de 50 passagens no
salário mínimo; "peso (3)" é calculado, dia a dia, quando há alteração de "tarifa preponderante" e/ou de "salário mínimo"; a tendência linear indica uma correlação de 84%.
obs.2: RPI é o requisito de parte interessada que, à luz da legislação federal do vale-transporte, é 6%.
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Sistema de Informações de Acessibilidade e Sustentabilidade de Belo Horizonte (SisMob-BH)
Gráfico 810y - Tipificação da inacessibilidade da frota de ônibus do sistema de transporte coletivo (convencional, suplementar e total) de passageiros
de Belo Horizonte (2017)
Transporte convencional

Transporte coletivo (total)
46 ônibus
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99%
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1 = não acessível

2 a 10 = com
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2 a 10 = com
alguma facilidade
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271
98%

3.092
99%

Fonte: BHTRANS. Sistema de Informações da Mobilidade Urbana de Belo Horizonte (SisMob-BH). Quadros 100a/b/c - Dados abertos do SisMob-BH .
Elaborado por Marcos Fontoura de Oliveira e publicado pela primeira vez no SisMob-BH em 1º jun. 2018.
obs.: o baixo percentual de frota não acessível não pode levar à conclusão que o restante seja acessível, uma vez que o restante da frota é, tão somente, "com alguma facilidade"
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Sistema de Informações de Acessibilidade e Sustentabilidade de Belo Horizonte (SisMob-BH)
Gráfico 810z - Tipificação da frota de ônibus com alguma facilidade do sistema de transporte coletivo (convencional e suplementar) de passageiros de
Belo Horizonte (2017)
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0
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271

152

Transporte convencional

Transporte suplementar

Transporte coletivo (total)

Fonte: BHTRANS. Sistema de Informações da Mobilidade Urbana de Belo Horizonte (SisMob-BH). Quadros 100a/b/c - Dados abertos do SisMob-BH . Elaborado por Marcos Fontoura de
Oliveira e publicado pela primeira vez no SisMob-BH em 1º jun. 2018. obs.: esses resultados indicam a supremacia dos ônibus tipo 3 (equipados com elevador não exclusivo para cadeirantes)
da frota com alguma facilidade em ambos os subsistemas de transporte coletivo (convencional e suplementar) de Belo Horizonte.
obs.: Estas informações são uma pequena parte do que começou a ser publicado em 28/06/2016 no seguinte assunto do SisMob-BH: 8) Sistema de transporte motorizado público / 8.10)
Sistema de transporte coletivo como um todo. Os gráficos desta aba 8.10 foram incluídos como anexo da Nota técnica de acessibilidade n.º 1 em 19/08/2016 (versão A) e 25/08/2016 (versão
A corrigida), bem como da Nota técnica de acessibilidade n.º 2 em 04/11/2016 (versão A) e em 1º/06/2018 (versão B).
Caso você necessite de mais informações, acesse esses quadros ou entre em contato com o Observatório da Mobilidade de Belo Horizonte - ObsMob-BH por meio do Fale Conosco da
BHTrans.
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