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pós muitos anos de tramitações, o Brasil pode-se orgulhar da Lei
nº 12.587/2012, que estabelece a Política Nacional de Mobilidade
Urbana. É praticamente consenso nacional que essa lei representa um
avanço significativo para todos os setores da sociedade, pois estabelece o necessário arcabouço legal para a gestão, operação, fiscalização e
controle dos modos de transporte, de serviços e de infraestruturas para
os deslocamentos de pessoas e cargas em áreas urbanas.
A Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU)
entende que a sanção da lei representa uma oportunidade única. Tendo em vista o atual momento de prosperidade econômica, os recentes
investimentos públicos e os eventos esportivos da Copa do Mundo
2014 e das Olimpíadas 2016, a adoção da Política Nacional de Mobilidade Urbana tem potencial para superar as inúmeras dificuldades vividas
pelo setor de transporte público de passageiros urbanos. Esse potencial advém da determinação dos direitos dos usuários e das atribuições
para a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. Além disso,
todos os atores envolvidos terão a obrigação legal de buscar parcerias,
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que vão muito além das relações hierárquicas e de dependência outrora observados. Terão que pensar, discutir e agir sempre buscando
otimizar a utilização dos recursos e os benefícios gerados para todos.
Em função dessa oportunidade histórica, a NTU apresenta este
caderno técnico como uma contribuição para toda a sociedade
brasileira a fim de esclarecer, desmistificar, exemplificar e divulgar
as experiências existentes sobre os pontos de destaque da Lei nº
12.587/2012. Em particular, esperamos que as empresas associadas
e entidades filiadas à NTU utilizem este documento no diálogo
com os inúmeros atores envolvidos no transporte público urbano.
Dessa forma, ambas as partes terão conhecimento da coletânea de
experiências exitosas e poderão assim replicá-las de acordo com o
contexto local e/ou regional.
Neste ano de celebração dos 25 anos de fundação da NTU, esta é
mais uma iniciativa que demonstra o nosso compromisso e a nossa dedicação para que seja alcançada uma nova realidade para a
mobilidade urbana, em que todos os setores da sociedade tenham
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acesso a um transporte público justo, eficiente e coerente com a
grandeza e importância do Brasil.
Aproveito a oportunidade para agradecer a todos aqueles que contribuíram com o material técnico, que foi a base para preparação desta
publicação.
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1.
A

introdução

sanção presidencial da Lei nº 12.587/2012, instituindo a Política
Nacional de Mobilidade Urbana, criou, finalmente, as condições
básicas para que a tão almejada melhoria da mobilidade urbana seja
um objetivo contínuo e transformador na sociedade brasileira. Essa
lei contém as definições, princípios, objetivos e diretrizes claras, que
estabelecem as “regras do jogo” para a gestão, operação, fiscalização e
controle dos modos de transporte, de serviços e de infraestruturas para
os deslocamentos de pessoas e cargas em áreas urbanas. Assim, todos
os setores da sociedade, incluindo a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, têm definidos os respectivos deveres e direitos.
Acima de tudo, a lei estabelece uma visão geral de que a mobilidade
urbana não pode ser mais tratada de forma pontual, ou seja, devem ser
estabelecidas estratégias estruturantes de longo prazo, que permitam
alcançar resultados tangíveis em termos de conforto, confiabilidade e
eficiência para o transporte público.
Talvez o maior e mais importante desafio para o sucesso da Política Nacional de Mobilidade Urbana seja transformar as palavras
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em ações por todo o país. Em um país com uma vasta coleção de
leis e regulamentações, existe sempre a preocupação de que uma
nova lei torne-se apenas um elemento decorativo e descumprido.
Apesar da clareza e da simplicidade dos 27 artigos sancionados,
uma das primeiras reações públicas foi o questionamento quanto
à praticidade da lei e como ela deveria ser interpretada por todos os
setores sociais. Ademais, alguns apontaram para o fato de que a lei
preconiza soluções não testadas e/ou suficientemente conhecidas
para serem adotadas no Brasil. Outros destacaram o fato de que a
lei é demasiadamente ampla e necessitaria ser mais específica para
que seja compreendida.
Apesar de válidos, esses argumentos podem ser atribuídos, em
parte, ao desconhecimento das inúmeras iniciativas práticas e
aplicadas que vêm sendo realizadas por várias cidades brasileiras.
Ao longo dos últimos anos, muitos empresários e órgãos gestores
do setor enfrentaram as dificuldades encontradas diariamente
pela conceptualização, desenvolvimento e implantação de inicia-
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tivas que visam amenizar e/ou resolver os problemas de mobilidade urbana. Em alguns poucos casos, essas iniciativas tornaram-se
referências internacionais, como é o exemplo do sistema BRT (Bus
Rapid Transit) de Curitiba-PR. Todavia, a maioria ficou conhecida
apenas por um pequeno grupo de profissionais e instituições
especializados, que tem-se dedicado a fazer a melhor divulgação
possível dos resultados alcançados. Entre eles, pode-se destacar
o fato de que a Lei nº 12.587/2012 inspirou-se, parcialmente, nos
relatos produzidos até agora.
Buscando contribuir para o melhor entendimento do potencial
da Política Nacional de Mobilidade Urbana e assim alcançar a adoção exitosa por todo o Brasil, a Associação Nacional das Empresas
de Transportes Urbanos (NTU) verificou a necessidade de produzir
um documento que mostre exemplos práticos de como a lei pode
ser convertida em realidade. Esta publicação apresenta uma série
de exemplos de boas práticas, que foram obtidas por meio de contato com empresas operadoras e órgãos gestores do transporte
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público. A partir de entrevistas com os envolvidos, foram coletadas
informações que contribuíram para descrição das experiências retratadas nesta publicação.
As seções seguintes descrevem como as principais definições, princípios, objetivos e diretrizes já foram implantadas nas cidades brasileiras.
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PRINCÍPIOS DA
POLÍTICA NACIONAL
DE MOBILIDADE URBANA

2.
E

ntre os princípios da mobilidade urbana apresentados pela Lei nº 12.587/2012,
aquele que se refere à “eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços
de transporte urbano” poderia, certamente, sintetizar todos os demais objetivos da
Política Nacional de Mobilidade Urbana. A lei é um alerta para a necessidade de ideias
e iniciativas que, formatadas enquanto projetos, proporcionem maiores facilidades
aos usuários na organização e execução dos deslocamentos.
Esta seção dedica-se a demonstrar como o princípio da eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de transporte urbano (item IV do artigo 5º) já é parte
da realidade de grandes cidades brasileiras. Considerando-se que esse princípio da
Política Nacional de Mobilidade Urbana aponta para a necessidade de ideias e iniciativas que proporcionem maiores facilidades aos usuários na organização e execução
dos deslocamentos, é possível verificar que a Região Metropolitana de Goiânia-GO e
Campo Grande-MS avançaram significativamente nesse sentido. Essas experiências
são detalhadas nas próximas subseções.

10

BOAS PRÁTICAS PARA A NOVA MOBILIDADE URBANA

2.1. SERVIÇO DE INFORMAÇÃO METROPOLITANO (SIM) – GOIÂNIA-GO
CONTEXTO
O Serviço de Informação Metropolitano (SIM) existente na região metropolitana de Goiânia-GO, implantado e gerenciado pela
Rede Metropolitana de Transporte Coletivo (RMTC), é um exemplo
de projeto que aumentou a eficiência do serviço ofertado ao usuário do transporte coletivo.
CONCEPÇÃO
O atual contrato de concessão do sistema de transporte público
da cidade de Goiânia-GO e a respectiva região metropolitana determina que as concessionárias devem criar um serviço de informação
para os usuários. As quatro empresas operadoras do sistema, por
meio do Consórcio da RMTC, apresentaram um projeto inovador em
relação aos processos e tipos de tecnologias utilizados.
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Com a missão de disponibilizar os mesmos produtos e serviços para
as partes interessadas em todos os 18 municípios da rede metropolitana
de transporte, surgiu o Serviço de Informação Metropolitano (SIM). O
projeto foi concebido com foco na necessidade de estabelecimento de
três grandes processos de gerenciamento: gestão da informação, gestão
de relacionamento e gestão da marca.
Como pode ser observado, existem três objetivos principais no
SIM: disponibilizar informações antes, durante e após a realização
das viagens; inserir os usuários no processo de melhoria do serviço
e torná-lo estratégico na gestão do serviço; e fortalecer a marca do
sistema com o estabelecimento de uma identidade entre o transporte coletivo e a comunidade.
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ABRANGÊNCIA, IDENTIDADE E COMUNICAÇÃO COM O USUÁRIO
A relevância do projeto pode ser atribuída às seguintes características:

gestores e operadores do sistema também são contemplados
pelo escopo geral do projeto.

Abrangência do sistema;
Criação de um padrão de comunicação visual;
Diversidade de canais de comunicação disponibilizados; e
Promoção da integração das partes interessadas.

PRODUTOS DISPONIBILIZADOS
Os produtos disponibilizados foram definidos a partir das três grandes áreas de gestão. Cabe aqui ressaltar aqueles que foram concebidos
para serem utilizados diretamente pelos usuários do transporte coletivo, para o planejamento e orientação dos deslocamentos, são eles:

Já no início do funcionamento do sistema de comunicação, todos
os 18 municípios integrantes da região metropolitana de Goiânia-GO
foram contemplados pelo SIM com a oferta de canais de consulta e
relacionamentos. Outra característica que se sobressai é a oferta dos
mesmos produtos e serviços ofertados, independente das linhas utilizadas e do município de origem ou destino.
Também foi determinante para a efetividade do projeto a criação de uma identidade do sistema com os usuários, operadores,
gestores e demais envolvidos, pela definição de um padrão de
comunicação visual. Os produtos e as respectivas formas de disponibilização e orientação estão apresentados aos clientes de uma
forma que obedece a critérios previamente estabelecidos pelo
projeto. A marca é continuamente reforçada com o objetivo de
unificar a imagem do sistema perante todos os envolvidos.
A diversidade de canais de comunicação para os clientes é outra
vantagem do SIM. Os serviços disponibilizados contemplam as necessidades de consulta dos operadores, gestores e usuários. Destacam-se os serviços voltados para auxílio aos usuários do transporte
público no conhecimento e planejamento dos deslocamentos,
como também de orientação durante a viagem e consultas posteriores aos bancos de dados e informações gerados.
Em relação à integração das partes interessadas, o SIM tem
como clientes não apenas os usuários do transporte coletivo. Os
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Figura 2 – SIM: mostradores (displays)
Figura 1 – SIM: totem de informação

Totens
Os totens são alocados nas baias dos terminais
destinadas aos veículos que atendem a determinada
linha. São reproduzidos os itinerários e também a
frequência de atendimento da linha por faixa horária,
como observado na figura 1.
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Mostradores (displays)
Os displays são alocados em pontos
estratégicos na cidade, onde existe uma
grande concentração de demanda com
origens diversas, como por exemplo: centros
comerciais, universidades e terminais. Nesses
instrumentos, apresentados na figura 2, os
usuários têm acesso a informações sobre
as linhas e a previsão de chegadas dos
próximos veículos.
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Figura 4 – Site RMTC: consulta a previsão de chegada por ponto de embarque e desembarque

Figura 3 – SIM: consulta de trajeto no i-center

I-Center
Os equipamentos i-Center são encontrados
em quiosques multimídia dispostos nos
terminais do sistema (figura 3). O i-Center é
um canal de relacionamento dos usuários com
o próprio Consórcio RMTC. As funcionalidades
disponíveis contemplam além de informações
referentes à região metropolitana, consulta
aos quadros de horários e itinerários das linhas
e também o conhecimento do trajeto por meio
do Google Maps.
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Site RMTC
Outro produto de grande utilização pelos usuários do sistema é
o site da RMTC. As funcionalidades disponibilizadas possibilitam
diversas consultas, entre as quais se destacam: acesso aos
quadros de horários, aos trajetos e mapas das linhas para que
os deslocamentos sejam planejados antecipadamente. A
interatividade com os usuários é promovida com informações
gerais sobre o sistema de transporte, enquetes para avaliações
de determinadas ações, orientações para utilização dos demais
produtos ofertados pelo SIM, além de vídeos e notícias sobre
transporte público.
De uma forma clara e objetiva busca-se simplicidade na
disponibilização das informações, para torná-las mais acessíveis
aos usuários. A figura 4 é uma demonstração de consulta da
previsão de chegada dos veículos que atendem ao ponto nº 163.
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número da linha
1ª partida do ônibus
2ª partida do ônibus
*tempos em minutos

Figura 5 – SMS RMTC: consulta a previsão de
chegada pelo código do ponto de embarque e
desembarque

RESULTADOS E INDICADORES DE DESEMPENHO
O projeto do SIM tem-se destacado nos três anos de operacionalização. Os resultados obtidos expressam o alcance do principal objetivo
proposto: maior e efetiva interatividade entre as partes envolvidas
no transporte coletivo, ou seja, uma identificação dos usuários com o
serviço ofertado. Os dados da evolução do número de acessos ao site
da RMTC, da quantidade de envio de mensagens SMS e do total de
atendimentos realizados pelo Call Center demonstram que o SIM tem
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Serviço de Mensagens (SMS)
A utilização do SMS para o fornecimento de informações é um dos
principais canais de comunicação oferecido pelo SIM e utilizados
pelos usuários. É possível com o envio de mensagens consultar, em
tempo real, a previsão de chegada dos próximos veículos das linhas
que atendem o ponto de embarque e desembarque informado por
meio do código via mensagem SMS. A figura 5 exemplifica uma
consulta via SMS.

Call Center
Para impulsionar a aproximação aos clientes, é disponibilizado
um canal de comunicação via telefone. Nele é possível consultar
informações, registros de denúncias, reclamações, sugestões
e elogios. Trata-se de um serviço de Call Center gratuito e
instantâneo, com atendimento direto e padronizado.

contribuído significativamente com o planejamento dos deslocamentos e com a acessibilidade dos usuários em relação às informações do
transporte coletivo. A quantidade de acessos ao site da RMTC mais que
dobrou nos últimos doze meses de acompanhamento. Houve um salto
de 58.779 para 130.421 acessos por mês. Os dados apresentam uma tendência de crescimento da quantidade de acessos.
O envio de mensagens SMS também aponta para uma evolução
positiva. A tendência verificada também é de crescimento à medida
que os pontos de embarque e desembarque sejam providos com infra-

15

estrutura pelo poder concedente para posterior identificação com os
respectivos códigos.
Os atendimentos realizados pelo Call Center também dobraram
nos doze meses de avaliação. Em relação a este indicador houve um
salto de 6.722 no mês de abril/2011 para 17.299 atendimentos em 2012.
RELEVÂNCIA DA EXPERIÊNCIA
O SIM obteve resultados positivos e existe uma perspectiva de
melhoria do processo implantando. A grande vantagem do sistema de
informação implantado é a abrangência metropolitana por meio de
todos os serviços disponibilizados. Outro ponto positivo é a criação da
identidade dos usuários com o sistema de transporte.

SIM Goiânia
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2.2. BILHETAGEM ELETRÔNICA – CAMPO GRANDE-MS
CONTEXTO
Os sistemas de bilhetagem eletrônica contribuíram significativamente para melhoria do transporte público nas cidades brasileiras, principalmente nos centros urbanos de médio e grande porte.
A implantação desses sistemas resultou em benefícios tanto para
os operadores quanto para os usuários. A gestão financeira das
empresas foi modernizada, houve a redução da evasão de divisas e
maior controle sobre as gratuidades. Os usuários foram beneficiados pelas possibilidades de integração temporal, tarifária e modal,
que racionalizou os sistemas de transporte e melhorou a qualidade
dos deslocamentos, e pela segurança proporcionada com o fim da
circulação do dinheiro nos ônibus.
A cidade de Campo Grande-MS tem-se destacado pelos investimentos realizados em mobilidade urbana, principalmente pela adoção de novas tecnologias. Houve uma mudança na forma de gestão do
transporte público com a implantação da bilhetagem eletrônica em
100% do sistema.
TRANSPORTE PÚBLICO POR ÔNIBUS: PROCESSO DE PLANEJAMENTO
O sistema integrado de transporte foi implantado na cidade de
Campo Grande-MS no ano de 1991. Naquele momento, todo o transporte coletivo foi reestruturado, novos terminais de integração foram construídos e localizados estrategicamente para facilitarem a
integração do sistema. Desde então, o sistema de transporte coletivo
encontra-se estruturado em rede e não sofreu nenhuma alteração que
comprometesse o conceito inicial. Houve sim o início e a continuidade
de um processo de planejamento com a implementação de melhorias
ao longo dos anos. Os projetos mais significativos foram a implantação
da bilhetagem eletrônica e das estações PeGFácil.
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SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA
No ano 2000 foi implantado o sistema de bilhetagem eletrônica
no transporte coletivo de Campo Grande-MS. De imediato, foram
percebidos os impactos na forma de gerir o transporte público e na
qualidade dos deslocamentos dos usuários, proporcionados pelas
vantagens da tecnologia empregada.

VANTAGENS DA BILHETAGEM ELETRÔNICA
Modernização do sistema de arrecadação;
Redução da evasão de divisas;
Controle das gratuidades;
Racionalização dos sistemas com a implantação das integrações;
Maior segurança aos usuários com a eliminação do dinheiro
nos ônibus;
Redução do tempo de embarque; e
Melhor gerenciamento da operação (fluxo de passageiros, tempo de viagem e quilometragem percorrida).

Gradualmente, a bilhetagem eletrônica passou por um processo
de incorporação de melhorias e expansão dentro do próprio sistema.
Atualmente, 100% da frota total de 540 veículos possuem validadores
implantados para recebimento dos créditos eletrônicos adquiridos pelos usuários por meio dos cartões Assetur Card. O maior incentivador
da implantação da bilhetagem eletrônica foi o combate à insegurança
dos usuários durante a realização dos deslocamentos.
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DINHEIRO NOS ÔNIBUS E A INSEGURANÇA DOS USUÁRIOS
Em Campo Grande-MS existia uma situação que colocava em
risco a segurança dos usuários e dos motoristas do transporte coletivo: os recorrentes assaltos no interior dos ônibus. Mesmo com a
instalação de câmeras de monitoramento nos veículos a quantidade de delitos não foi reduzida. O número total de assaltos chegava a
50 em apenas um mês, uma média de 1,7 assaltos diários. A situação
gerava intranquilidade principalmente aos motoristas em seu ambiente de trabalho.
Naquele momento, o motorista além de conviver com a insegurança, desempenhava também o ofício de cobrador. Durante a realização
da atividade de motorista, esse também era responsável pelo recebimento do dinheiro dos usuários que não possuíam algum dos tipos de
cartões eletrônicos disponibilizados para utilização.
O alto índice de ocorrência de assaltos e a dupla função exercida
pelos motoristas do transporte coletivo, configurada pelo recebimento
de dinheiro como pagamento pela tarifa, resultou em um alto nível de
insegurança para os usuários. Então, iniciou-se um projeto que visava
à implantação e expansão da bilhetagem eletrônica no sistema de
transporte público da cidade de Campo Grande-MS. O principal objetivo era a retirada do dinheiro dos ônibus com a implantação da bilhetagem e a utilização dos créditos eletrônicos.
100 % DE BILHETAGEM ELETRÔNICA
A parceria existente na cidade de Campo Grande-MS entre a Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano (Assetur) e o poder
público, representado pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito
(Agetran), possibilitou a efetivação de um projeto pioneiro no transporte coletivo em nível nacional, a retirada da circulação de dinheiro
nos ônibus. O Ministério Público Estadual também foi um agente com
participação decisiva no processo, pois atuou na condução das nego-
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ciações para garantir o pleno atendimento ao direito dos cidadãos de
utilizarem o transporte público.
A primeira etapa do processo de implantação da bilhetagem eletrônica teve início no dia 26 de agosto de 2011 com a retirada do dinheiro
da frota de ônibus articulados, que passaram a operar somente com
a utilização dos cartões eletrônicos. Desde então, a implantação da
bilhetagem se expandiu no sistema e mesmo não sendo obrigatória
legalmente, a utilização do cartão eletrônico chegou a 72% do total de
usuários do transporte coletivo.
Atualmente, com a obrigatoriedade decidida em audiência pública,
a utilização do cartão eletrônico (figura 6) para realização das viagens
no transporte público atingiu 94% dos usuários. Uma quantidade muito pequena não possui o Cartão PeGFácil.

Figura 6 –Transporte Coletivo de Campo Grande-MS: utilização do cartão eletrônico
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CARTÃO ASSETUR CARD
O Assetur Card é destinado à utilização dos usuários do transporte
coletivo. O cartão é de uso pessoal e intransferível. São disponibilizados
os cartões Assetur Card Empresarial, Cidadão e Pré-pago. A comercialização dos cartões é realizada em mais de 900 pontos espalhados pela
cidade e também no site da Assetur.

Cartão Cidadão
Adquirido na sede
da Assetur ou em
qualquer um dos
pontos de venda
espalhados pela
cidade; pode ser
solicitado pelo site
da Assetur; fornecido
gratuitamente;
utilizado por todos
os usuários; entregue
em um prazo de 72
horas no endereço
informado sem
qualquer custo.

Cartão Empresarial
Destinado aos
trabalhadores; os
créditos são adquiridos
pelo empregador; é
necessário o cadastro
da empresa e do
trabalhador realizado
no site da Assetur.

exemplos para A APLICAÇÃO DA LEI Nº 12.587/2012

Cartão Pré-Pago
Utilizado por
qualquer cliente;
existem cartões
Pré-Pago com 1, 2, 5 e
10 créditos; o cartão
pode ser obtido
na Assetur ou em
pontos de venda
terceirizados.

PRINCIPAIS AVANÇOS ALCANÇADOS
Utilização generalizada dos cartões Assetur Card;
Eliminação da circulação do dinheiro nos ônibus;
Redução de 90% da quantidade de assaltos;
Aumento da segurança dos passageiros e motoristas de ônibus;
Redução do tempo de embarque nos ônibus: de 10 minutos
para 30 segundos;
Aumentodavelocidadecomercialdosveículos;e
Redução do tempo de viagem dos usuários.
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MENSAGEM
A cidade de Campo Grande-MS tem-se destacado com a implantação de melhorias no sistema de transporte público por ônibus. Os
projetos são diversificados, contemplam a prioridade aos veículos
no sistema viário, a implantação de tecnologia destinada ao oferecimento de informações de confiabilidade aos usuários, a melhoria
da infraestrutura destinada ao sistema e também a modernização
do sistema de gestão financeira. Uma característica importante é
a participação e a parceria estabelecida entre os envolvidos, poder
público e empresas operadoras, o que gera uma perspectiva de continuidade dos investimentos.

Campo Grande-MS
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exemplos para A APLICAÇÃO DA LEI Nº 12.587/2012
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3.
A

concepção, gestão e operação de um sistema integrado multímodos de transporte
é um desafio dos mais difíceis. Essa integração depende de muitos esforços para
que as integrações entre os modos de transportes urbanos sejam harmoniosas, tanto
em termos operacionais quanto institucionais. Nesse contexto, um modo de transporte
tem que ser abastecido e abastecer os outros modos, caso contrário a sustentabilidade
econômico-financeira dificilmente será alcançada. É preciso trabalhar de forma coordenada com todos aqueles envolvidos na oferta de serviços de transportes públicos. Vale
destacar que essa não é uma tarefa fácil e que existem muitos relatos, inclusive no Brasil,
de insucessos na tentativa de integração de sistemas multímodos.
Esta seção dedica-se a demonstrar como a diretriz da integração entre os modos
e serviços de transporte urbano (item III do artigo 6º) já é parte da realidade de uma
grande cidade brasileira. Considerando-se que essa diretriz da Política Nacional de
Mobilidade Urbana aponta para a necessidade da redução dos custos sociais e econômicos dos deslocamentos das pessoas.
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3.1. BILHETE ÚNICO – SÃO PAULO-SP
CONTEXTO
A complexidade dos grandes centros urbanos brasileiros requer
infraestrutura de transporte público ampla e flexível. Em função do
crescimento urbano acelerado, da falta de políticas de uso e ocupação
do solo, os deslocamentos da população tornaram-se complexos, em
termos de variação no tempo, distância percorrida, origem e destino.
O atendimento a essas variações é uma tarefa árdua para o transporte
público, pois exige significativos esforços e recursos.
Pela implantação do Bilhete Único, a cidade de São Paulo-SP demonstra a preocupação e disposição em melhor atender as complexidades das demandas de transporte público. O sistema existente permite que os usuários utilizem de forma integrada os seguintes serviços
de transporte disponíveis: ônibus e micro-ônibus, metrô e trens.

CONCEPÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BILHETE ÚNICO
O Bilhete Único é um cartão eletrônico (figura 7) que permite o
armazenamento de créditos em reais. A quantia armazenada nos cartões dos usuários pode ser utilizada para o pagamento das tarifas dos
diferentes modais que compõem o sistema de transporte urbano da
cidade de São Paulo-SP. Além da alternativa de integração ofertada aos
usuários, existem outros benefícios.
O Bilhete Único permite a integração entre os ônibus, micro-ônibus,
o metrô e os trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). A obtenção
do cartão eletrônico depende
da categoria no qual o usuário se encaixa. Existem cinco
tipos de Bilhete Único, conforme tabela 1.
Figura 7 – Bilhete Único: cartão eletrônico

exemplos para A APLICAÇÃO DA LEI Nº 12.587/2012
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Arquivo NTU

BILHETE ÚNICO – BENEFÍCIOS
Integração entre diferentes modos de transporte;
Modernização do sistema de arrecadação dos valores
de tarifas;
Facilidade de aquisição dos créditos eletrônicos pelos
usuários;
Planejamento dos deslocamentos por parte dos usuários;
Agilidade do embarque dos passageiros; e
Redução dos custos de deslocamento para os usuários.

São Paulo - SP
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Tabela 1 – Características dos tipos de Bilhete Único
CARACTERÍSTICAS DOS TIPOS DE BILHETE ÚNICO
TIPO

QUEM UTILIZA?

LOCAIS DE

UTILIZAÇÃO

QUANTIDADE DE

TEMPO DE

VIAGENS

INTEGRAÇÃO

Até 4 viagens

3 horas

Veículos públicos municiBILHETE ÚNICO
COMUM

Qualquer cidadão comum

pais (ônibus e micro-ônibus)
e metropolitanos (metrô e

R$ 3,00 para utilização dos

BILHETE ÚNICO
VALE-TRANSPORTE

BILHETE ÚNICO
ESTUDANTE

BILHETE ÚNICO
ESPECIAL

Qualquer cidadão comum

Destinado aos trabalhadores
empregados de acordo com
a legislação pertinente

Veículos públicos municipais
(ônibus e micro-ônibus) e
metropolitanos (metrô e
trens da CPTM)

Até 4 viagens

ônibus) e metropolitanos

Até 4 viagens

VALOR DA

COMPLEMENTAÇÃO (R$)

R$ 1,65 para utilização
do metrô e dos trens do
sistema metropolitano
de transporte.

OBSERVAÇÕES

Em casos específicos nos quais os usuários necessitem de
realizar mais de 4 viagens no período de 3 horas, ele poderá
encaminhar a solicitação para a SPTrans que avaliará a possibilidade de realizar o cadastro.

8 horas

R$ 3,00 para utilização dos
ônibus do sistema municipal
de transporte

R$ 1,65 para utilização
do metrô e dos trens do
sistema metropolitano de
transporte

O Bilhete Único Amigão é uma política tarifária para o Bilhete
Único Comum, ou seja, o bilhete utilizado é o próprio Bilhete
Único Comum. Contudo, o benefício pode ser utilizado apenas
nos domingos e feriados por aqueles usuários que possuírem
no mínimo R$ 10,00 de crédito no cartão. Nas duas primeiras
horas é possível realizar a integração com o metrô e os trens da
CPTM, já nas seis horas seguintes somente pode ser utilizado
ônibus, não podendo ser excedido o total de três viagens.

3 horas

R$ 3,00 para utilização dos
ônibus do sistema municipal
de transporte

R$ 1,65 para utilização
do metrô e dos trens do
sistema metropolitano de
transporte

Qualquer trabalhador tem direito, independentemente
do regime de contratação. O benefício é fornecido pela
empresa ao empregado.

R$ 0,83 para utilização
do metrô e dos trens do
sistema metropolitano de
transporte

Para ter direito ao benefício o estudante deve ter residência
fixa localizada a uma distância superior a um quilômetro do
estabelecimento de ensino onde esteja matriculado, sendo
que nesse trecho deve operar uma linha de algum modo de
transporte contemplado pelo Bilhete Único.

Não é válido para o sistema metropolitano (metrô e CPTM).

Veículos públicos
municipais (ônibus e micro-

ônibus do sistema municipal de transporte

trens da CPTM)

BILHETE ÚNICO
AMIGÃO

VALOR DA TARIFA (R$)

(metrô e trens da CPTM)

Professores e estudantes do
ensino fundamental e médio
(regular e supletivo), ensino
superior (graduação e pósgraduação), além daqueles
matriculados em cursos técnicos e profissionalizantes
reconhecidos pelo Ministério
da Educação (MEC)

Veículos públicos municipais
(ônibus e micro-ônibus) e
metropolitanos (metrô e
trens da CPTM)

Até 4 viagens

3 horas

R$ 1,50 para utilização dos
ônibus do sistema municipal
de transporte

Bilhete Único Especial Idoso
- Fornecido para mulheres
com mais de 60 anos e homens com mais de 65 anos

Veículos públicos municipais
(ônibus e micro-ônibus)

Ilimitado

Ilimitado

Gratuita

-

Bilhete Único Especial
Pessoa com Deficiência
- Pessoas portadoras de
deficiência física, auditiva,
visual, mental/intelectual

Veículos públicos municipais
(ônibus e micro-ônibus) e
metropolitanos (metrô e
trens da CPTM)

Ilimitado

Ilimitado

Gratuita

Gratuita

Para ter direito ao Bilhete Único, o beneficiário deve ter residência fixa na cidade ou região metropolitana de São Paulo-SP.

Bilhete Único Especial Gestante e Obeso - Gestantes a partir
do quinto mês de gravidez e
aos obesos com índice de massa corporal superior a 39,9

Veículos públicos municipais
(ônibus e micro-ônibus)

Até 4 viagens

3 horas

R$ 3,00 para utilização dos
ônibus do sistema municipal
de transporte

-

O bilhete utilizado é o próprio Bilhete Único. Gestantes e
obesos não necessitam passar pela catraca. Não é válido para o
sistema metropolitano (metrô e CPTM).

exemplos para A APLICAÇÃO DA LEI Nº 12.587/2012
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ônibus

ônibus

ônibus

ônibus

3 horas

*CPTM ou metrô

ônibus

ônibus

ônibus

3 horas

* A integração CPTM ou Metrô deve acontecer durante as duas primeiras horas e pode ser intercalada aos ônibus.

ônibus

ônibus

ônibus

*CPTM ou metrô

2 horas

* O BENEFÍCIO DE USO EM ATÉ
3 HORAS É VÁLIDO SÓ PARA
O BILHETE ÚNICO COMUM.
Figura 8 – Bilhete Único: integração com o metrô ou trem
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INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA DE TRANSPORTE METROPOLITANO
O sistema de transporte municipal por ônibus e micro-ônibus
realiza a integração com todas as estações e linhas do metrô e de
trens da CPTM que compõem o sistema metropolitano de transporte. Contudo, existem algumas particularidades em relação ao
tempo estabelecido para realização das integrações de acordo com
o tipo de cartão e modo de transporte utilizados, conforme especificado na figura 8.
Uma característica interessante do Bilhete Único é a possibilidade
de extrapolação dos limites municipais pelos usuários do sistema
de transporte. A integração com o sistema de metrô e com os três da
CPTM é um dos resultados do programa Bilhete Único que melhorou
significativamente a racionalidade do sistema e foi uma melhoria importante para os usuários. Apesar dos transbordos representarem um
desgaste para os passageiros, a economia financeira proporcionada
pela integração é bastante interessante.
REDE DE POSTOS DE VENDAS E CAPACITAÇÃO DO RECURSO HUMANO
Atualmente, o sistema Bilhete Único possui uma rede de mais de
seis mil postos de venda e recarga do cartão eletrônico espalhados
por toda a cidade. Aproximadamente mil postos são destinados
para a comercialização dos bilhetes nas lojas lotéricas, terminais de
ônibus e estações do metrô. Nesses locais é possível adquirir o bilhete por meio da compra e também realizar a recarga dos cartões.
Também existem as lojas físicas, os postos autorizados e a loja virtual do Bilhete Único. Foi necessário investir em contratação e capacitação do recurso humano para trabalharem nos pontos de venda e
operacionalização do sistema Bilhete Único.

exemplos para A APLICAÇÃO DA LEI Nº 12.587/2012

BILHETE ÚNICO – INFRAESTRUTURA
Loja Virtual – o procedimento é todo realizado pela internet.
Os empregadores podem utilizar a Loja Virtual da SPTrans
para cadastrarem as empresas. Também é possível a emissão do boleto para liberação da compra dos créditos;
Loja Física – o sistema conta com três lojas físicas que realizam
a venda dos cartões eletrônicos. O empregador pode carregar
os cartões Bilhete Único Vale-Transporte dos seus funcionários após apresentar o pedido de compra dos créditos e de
realizar o pagamento em dinheiro;
Postos Autorizados – nos 40 postos existentes da SPTrans os
usuários podem adquirir os créditos e solucionar problemas
de bloqueio, restituição e emissão de segunda via; e
Pontos de Venda – existem seis mil pontos de venda do
Bilhete Único operacionalizados pela SPTrans. Nos postos
pode ser realizada a recarga de créditos.

SUSTENTABILIDADE DO BILHETE ÚNICO
O Bilhete Único é uma experiência de sucesso no que diz respeito à
integração entre modos e serviços de transporte público. A insustentabilidade econômica e financeira verificada em outras experiências de
integração, resultante de falhas na fase de concepção dos projetos, não
existiu na experiência do Bilhete Único. As integrações operacional e
institucional aconteceram harmoniosamente. Ademais, a sustentabilidade econômica do Bilhete Único só foi possível pela subvenção
pública que o município de São Paulo-SP faz ao sistema de transporte.
Atualmente, dados da SPTrans indicam que os subsídios concedidos
anualmente são da ordem de R$ 772,5 milhões.
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4.

DIRETRIZES DA
POLÍTICA TARIFÁRIA

O

artigo 8º do capítulo II da Lei nº 12.587/2012 trata
das principais diretrizes a serem seguidas na definição de políticas tarifárias. Especificamente, existe a
determinação para que haja simplicidade na compreensão, transparência da estrutura tarifária para o usuário e publicidade do processo de revisão.
Nesta seção são apresentadas experiências de boas
práticas nacionais que demonstram a possibilidade de
alcançar, com sucesso, essa diretriz da política tarifária.
Essas experiências focam no controle das gratuidades,
na modicidade da tarifa pela isenção de impostos e tributos, na melhoria da eficiência e da eficácia na prestação dos serviços.
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4.1. CONTROLE DE GRATUIDADES – CURITIBA-PR
CONTEXTO
A concessão do benefício do desconto tarifário aos estudantes tem
sido controlada de forma exemplar na cidade de Curitiba, Paraná. Dessa forma, o sistema de cadastramento dos estudantes para concessão
do benefício do passe estudantil vai ao encontro da Lei da Mobilidade
Urbana, pois contribui para a promoção da igualdade no acesso aos serviços e à modicidade da tarifa para o usuário.

FATOS EM DESTAQUE
A participação de estudantes na demanda do transporte público de Curitiba é de apenas 0,93% do total de viagens; e
O impacto da concessão de todas as gratuidades e benefícios
na tarifa do transporte público é de 14,26%, enquanto a média
nacional é de 19,1%.

exemplos para A APLICAÇÃO DA LEI Nº 12.587/2012

LEGISLAÇÃO E GOVERNANÇA
A definição dos critérios para análise que precede o cadastramento dos estudantes sempre foi atribuição da Urbanização de
Curitiba S.A. (URBS). A gerenciadora prezou pelo controle e concessão do benefício unicamente aos estudantes que se enquadram em
situações e características que dificultariam as respectivas famílias
arcarem com as despesas relacionadas ao transporte dos filhos para
o deslocamento até a escola.
Ao longo dos anos, o regulamento municipal do transporte coletivo
foi modificado para que o controle das gratuidades fosse melhorado.
Em 2008, a lei municipal do transporte coletivo (Lei nº 7.556/1990) foi
alterada e então passou a exigir que novas isenções tarifárias devam
ser provenientes de legislação específica com a devida indicação da
fonte de recursos (Lei nº 12.597/2008 e Decretos nº 1.356/2008 e nº
1.649/2009). Dessa forma, é muito claro para a comunidade e para
o poder legislativo que deve ser evidenciado tanto quem receberá o
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benefício quanto quem será onerado para arcar com os custos de uma
futura inserção de uma nova categoria a ser beneficiada com algum
tipo de isenção.
Em relação ao atual desconto de 50% concedido aos estudantes, vigora ainda a Lei Municipal nº 10.000/2000, onde não foi indicada fonte de
recursos, ou seja, os custos são cobertos pelos próprios usuários pagantes.
O que aumenta a relevância do rígido controle estabelecido. Atualmente,
quando o sistema de transporte coletivo passa por algum tipo de dificuldade de remuneração, a prefeitura de Curitiba-PR atua com algum tipo de
aporte financeiro.
TRANSPARÊNCIA
As gratuidades e descontos concedidos para algumas categorias de
usuários do transporte público por ônibus estão apresentadas de forma
clara no site da URBS (www.urbs.curitiba.pr.gov.br). As informações referentes aos beneficiários, à quantidade de cadastrados e ao número de utilizações mensais por cada parcela contemplada estão divulgadas na página do site que apresenta as informações pertinentes da ‘Rede Integrada
de Transportes’, na seção ‘Gratuidades e Descontos Legais’. O resumo dos
dados é apresentado na tabela 2.
PROCESSO DE CONCESSÃO
Segue o princípio legal da necessidade de garantir à população
acesso aos estabelecimentos de ensino para realização das atividades
educacionais. Em 2000, definiu-se que os alunos que tivessem que
caminhar mais do que um quilômetro até o estabelecimento de ensino passariam a ter um desconto de 50% sobre o valor da tarifa. Para a
concessão do desconto, além de estar matriculado em escola de ensino regular de primeiro, segundo ou terceiro grau, o estudante deverá
atender aos seguintes critérios:
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Tabela 2 – Gratuidades e Descontos Legais
Gratuidades e descontos legais
Gratuidade /

Beneficiário

desconto

Idosos

Maiores de 65 anos

Pessoas com

Renda inferior

deficiência

a 3 salários mínimos

Aposentados por in-

Renda inferior

validez

a 2 salários mínimos

Média de
Cadastrados

utilizações/
mês

Isento

Isento

Isento

14.827

Isento

5.389

1.819.382

566.402

Auxilia o deficiente
ou o aposentado por
Acompanhantes

Isento

7.258

Isento

61

254

Isento

275

14.631

Motoristas,cobradores,etc

Isento

16.301

522.614

Uniformizados

Isento

–

130.806

Fardados

Isento

–

178.878

19.637

414.834

241.533

3.647.801

invalidez que comprova
não ter condições de se
deslocar sozinho

Oficiais de justiça

Fiscalização
Operadores
do Sistema
Carteiros1
Policiais e guardas
municipais1
Estudantes

Apresentação
de identificação
Equipe de fiscais do trasporte coletivo

Renda familiar até

Desconto de

5 salários mínimos

50%

Representatividade nos custos tarifários: 14,26%
1
Dados estimados

Total

Fonte: URBS (Fechamento 2011)
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CRITÉRIOS DE RENDA PARA CONCESSÃO DA GRATUIDADE ESCOLAR
Um filho, com direito ao passe escolar, renda familiar até três
salários mínimos;
Dois filhos, com direito ao passe escolar, renda familiar até
quatro salários mínimos; e
Três filhos ou mais, com direito ao passe escolar, renda familiar até cinco salários mínimos.

Além da renda familiar, outro fator preponderante foi a verificação
da distância da moradia do estudante em relação à escola onde se encontra matriculado. Para tanto, avalia-se:

CRITÉRIOS DE RESIDÊNCIA E DESLOCAMENTO
Ter residência fixa no município de Curitiba-PR; e
Residir a mais de dez quadras ou o equivalente à distância aproximada de 1.000 a 1.200 metros da escola que frequenta.

Após análise de todos os critérios apresentados anteriormente e a
aprovação do cadastro dos estudantes, existem também alguns parâmetros estabelecidos que têm por objetivo restringir a concessão de um
número muito elevado de passes escolares. A lei municipal determina
que sejam fornecidos apenas dois créditos diários no Cartão Transporte-Estudante, que sejam destinados à utilização exclusiva no transporte
coletivo urbano de passageiros de Curitiba-PR. Dessa forma, e atendendo ao disposto na Lei Federal nº 9.394/96, que estabelece que o ano
letivo deve ter 200 dias, são disponibilizados anualmente para cada
estudante cadastrado a quantidade máxima de 400 passes escolares.

exemplos para A APLICAÇÃO DA LEI Nº 12.587/2012

Caso o estudante cadastrado comprove que terá que frequentar
anualmente mais do que os 200 dias letivos estabelecidos por lei, devido a alguma situação não prevista inicialmente, é disponibilizada a
venda de um número superior de créditos de acordo com a documentação comprobatória apresentada.
CARTÃO TRANSPORTE-ESTUDANTE
Após toda a análise necessária para realização do cadastramento
dos estudantes, em caso de aprovação dos dados, informações e documentação apresentada, conforme descrito a seguir, é fornecido ao
estudante o Cartão Transporte-Estudante.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA CARTÃO
TRANSPORTE-ESTUDANTE
Formulário preenchido;
Documento de identificação do aluno;
Documento de identificação do responsável legal;
Cadastro de Pessoa Física (CPF);
Declaração de matrícula;
Declaração de que é beneficiário de bolsa de estudo
(se for o caso);
Declaração de que os estudos são custeados por terceiros
(se for o caso);
Comprovante de residência atualizado em nome do aluno
ou responsável legal; e
Comprovante(s) de rendimento(s) da família.
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Figura 9 – Posto de cadastramento na URBS: equipe de atendimento

Todos os cartões específicos para os estudantes são bloqueados
no início do ano letivo, e então é necessária a realização de um novo
cadastramento. Durante a renovação do cadastro, é verificada novamente a coerência da situação do aluno, para o novo ano vigente,
de acordo com os critérios estabelecidos pela URBS.
INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA
A infraestrutura disponibilizada para o cadastramento dos estudantes
conta com um total de oito postos de credenciamento. O principal posto
para realização dos cadastros é localizado na própria URBS. Nas ruas da
cidadania (centros de serviços públicos localizados próximos a terminais
de transporte) existe infraestrutura disponibilizada para os demais sete
postos, para garantia de um atendimento descentralizado.
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Do total de oito postos existentes, apenas o cadastramento realizado na sede da URBS é constante durante todo o ano. As figuras
10 e 11 mostram a estrutura de atendimento. Os demais sete postos
são ativados apenas nos meses de fevereiro e março de cada ano,
quando a demanda é mais significativa devido à exigência do recadastramento e aos cadastramentos de novos estudantes por causa
do início do novo ano letivo.
A distância da moradia do aluno até o estabelecimento de ensino
que ele frequenta é verificada com o auxílio do site Google, que é utilizado para calcular a distância de um ponto da cidade até outro, quando
percorrida a pé. A figura 11 ilustra um exemplo de verificação realizada
durante a análise no posto de cadastramento.
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Figura 10 – Posto de cadastramento na URBS: atendimento de estudantes

Figura 11 – Posto de cadastramento na URBS: verificação da distância da moradia
do estudante até o estabelecimento de ensino
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mensagem
Foco na identificação da situação socioeconômica das famílias dos
estudantes e na análise da distância real entre a moradia e a escola
são responsáveis pela formação de um grupo de estudantes cadastrados que realmente precisa do benefício do passe escolar.

FATOS EM DESTAQUE
A população estudantil é de aproximadamente 500 mil
pessoas; e
Cerca de 20 mil, ou seja, apenas 4% de todos os estudantes
existentes na cidade possuem o direito de utilizar o passe
escolar e recebem o benefício do desconto.

A criação do processo de controle da concessão de descontos
tarifários, principalmente no caso específico do cadastramento dos estudantes é um legado para a cidade. O controle
efetivo do fornecimento de descontos e gratuidades estabeleceu uma cultura de concessão de benefícios somente para
aqueles cidadãos que realmente necessitam.

Curitiba-PR
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4.2. ISENÇÕES TRIBUTÁRIAS – FORTALEZA-CE, MANAUS-AM E LONDRINA-PR
ISENÇÃO TRIBUTÁRIA
Apesar da essencialidade na vida de milhões de brasileiros, as atividades relacionadas ao transporte público urbano estão sujeitas a uma
imensa carga tributária. Diferentemente da situação de países desenvolvidos, onde o transporte público não só é subsidiado, mas também
isento de impostos devido ao caráter reconhecido de serviço público, a
tarifa paga pelo usuário é altamente influenciada pelos impostos mais
diversos. Em um estudo feito pela NTU (2012) sobre os custos do setor
de transporte público urbano, verifica-se que mais de 22% dos custos
do setor são associados aos impostos, sejam eles diretos ou indiretos.
Por força da Lei n° 12.587/2012, artigo 17, essa situação deve ser
agora revertida com políticas tributárias específicas para o setor
de transporte público urbano. Espera-se que seja dado tratamento
diferenciado em termos de isenções e reduções permanentes daqueles impostos e tributos direta e/ou indiretamente associados ao
transporte público urbano.
Atualmente, algumas cidades brasileiras já atuam para reduzir a
carga tributária do setor, conforme apresentado na tabela 3. Entre elas,
merecem destaque as ações tomadas nas cidades de Fortaleza-CE,
Manaus-AM e Londrina-PR. Deve-se atentar que embora o transporte
público urbano seja responsabilidade do município, os tributos podem
ser de competência municipal, estadual ou federal. A seguir, o estado
da adoção das isenções é detalhado para essas cidades.
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FORTALEZA-CE
O Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) é um imposto estadual e tem a função
de arrecadação de recursos financeiros para o Estado.
Com o objetivo de manter as tarifas de transporte público
acessíveis, o Governo do Estado do Ceará, por meio da Lei n°
14.091, de 14 de março de 2008, e do Decreto n° 29.248/2008, reduziu em 66% a base de cálculo do ICMS do diesel destinado às
empresas de ônibus que prestam o serviço de transporte coletivo
urbano e intermunicipal metropolitano de passageiros sob o regime de concessão ou permissão.
Existe um limite de aquisição do diesel por empresa. Esse limite é
definido em um convênio estabelecido entre a Secretaria da Fazenda
do Estado do Ceará (SEFAZ-CE) e a Prefeitura Municipal de Fortaleza.
Em função da quilometragem prevista para o mês de referência, determina-se a quantidade de diesel que será destinado a cada empresa
operadora com a referida isenção de ICMS sobre o diesel, até o limite
máximo de 5 milhões de litros no total. Mensalmente é publicada
uma instrução normativa que apresenta uma tabela com as empresas
contempladas com a redução, a quilometragem total prevista para o
período, a quantidade de diesel disponibilizado com redução do ICMS e
a distribuidora que atenderá a empresa.
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Tabela 3 – Cidades com isenções de tributos incidentes sobre o transporte público
Cidade

UF

ISS (%)

Taxa de gerenciamento (%)

ICMS (%)

Cofins (%)

PIS (%)

IPVA (%)

Porto Velho

RO

5,00

Rio Branco

AC

5,00

Manaus

AM

Boa Vista

RR

Belém

ICMS Óleo diesel (%)

3,00

-

3,00

0,65

1,00

17,00

...

25,00

...

0,65

...

25,00

2,00

-

isento

3,00

0,65

...

isento

...

...

...

3,00

0,65

...

...

PA

5,00

1,00

-

3,00

1,65

1,00

17,00

Macapá

AP

5,00

6,00

-

3,00

0,65

isento

17,00

Palmas

TO

3,00

-

17,00

3,00

0,65

-

17,00

São Luís

MA

5,00

-

-

3,00

0,65

-

...

Teresina

PI

0,20

-

17,00

3,00

0,65

1,00

17,00

Fortaleza

CE

0,01

-

-

3,00

0,65

-

8,50

Natal

RN

5,00

-

-

3,00

0,65

-

25,00

João Pessoa

PB

5,00

3,50

17,00

1,65

2,00

1,00

2,00

Recife

PE

2,00

4,00

-

...

...

1,00

...

Recife (RM)

PE

2,00

4,00

-

...

...

1,00

...

Maceió

AL

5,00

3,00

17,00

3,00

0,65

2,00

17,00

Aracaju

SE

2,00

5,00

-

3,00

0,65

-

17,00

Aracaju (RM)

SE

5,00

5,00

-

3,00

0,65

-

17,00

Salvador

BA

2,00

6,00

-

3,00

0,65

-

12,00

Belo Horizonte

MG

2,00

2,00

-

3,00

0,65

1,00

15,00

Belo Horizonte (RM)

MG

-

4,00

-

3,00

0,65

-

...

Vitória

ES

2,00

-

-

3,00

0,65

2,00

12,00

Vitória (RM)

ES

-

5,00

isento

3,00

0,65

isento

12,00

Rio de Janeiro

RJ

0,01

-

-

3,00

0,65

2,00

6,00

Rio de Janeiro (RM)

RJ

isento

-

1,90

3,00

0,65

0,65

...

São Paulo

SP

isento

-

...

3,00

0,65

...

12,00

Curitiba e RM

PR

2,00

4,00

18,00

3,00

0,65

2,00

12,00

Florianópolis

SC

0,01

-

-

3,00

0,65

-

12,00

Porto Alegre

RS

2,50

3,00

-

3,00

0,65

-

...

Porto Alegre (RM)

RS

-

2,17

2,40

3,00

0,65

-

13,00

Cuiabá

MT

5,00

...

-

3,00

0,65

...

17,00

Campo Grande

MS

5,00

2,97

18,00

3,00

...

1,50

17,00

Goiânia

GO

5,00

-

-

3,00

0,65

isento

...

Brasília

DF

isento

3,85

...

3,00

0,65

1,00

isento

Fonte: Sindicatos e empresas associadas à NTU
... Não informado
- Não existe
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CONDIÇÕES PARA A REDUÇÃO DE ICMS
Óleo diesel usado exclusivamente para o transporte de passageiros do sistema de transporte coletivo urbano e intermunicipal metropolitano;
Concessão municipal de um redutor de 50% do Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza (ISS), incidente sobre a prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros;
Envio para a Secretaria de Fazenda (SEFAZ), pelo município
ou pelo Departamento de Edificações e Rodovias (DER), da
previsão de consumo e do consumo efetivo de óleo diesel,
até as datas estabelecidas no Decreto n° 29.248/2008; e
Empresas beneficiárias devem cumprir as condições estabelecidas
no Decreto e no acordo firmado com a SEFAZ.

Ademais, com base no Regulamento do ICMS (Decreto nº 24.569/97
– RICMS, Art. 7º, inciso II, alínea ‘a’), as empresas que operam nas regiões
metropolitanas de Fortaleza-CE e do Cariri-CE gozam da isenção do ICMS
sobre o serviço de transporte intermunicipal de passageiros.
Há ainda a isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores (IPVA) sobre os veículos quando empregados no serviço
público de transporte coletivo de passageiros, desde que os estabelecimentos proprietários dos bens estejam em situação regular perante o
Fisco e o Departamento Estadual de Estradas e Rodagem (DER-CE), conforme disciplina a Lei Estadual nº 12.023/1992, em seu artigo 4º, inciso V.
Na esfera municipal, as empresas operadoras do serviço de transporte
público urbano de Fortaleza-CE também gozam de uma alíquota de ISS
diferenciada, que é igual a 0,01%. Essa redução foi recentemente implementada pela Lei Complementar n° 111, de 2 de julho de 2012, que altera o Código
Tributário Municipal, representado pela Lei nº 4.144, de 27 de dezembro de
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1972. É importante ressaltar que a referida norma entra em vigor no dia 1º de
agosto de 2012.
Anteriormente, a alíquota do ICMS era igual a 4%. Em 2006, houve
nova redução para 2%, determinada pela Lei Complementar Municipal
nº 32/2006. Tal redução foi condição para o Estado do Ceará aplicar o
redutor sobre o ICMS do óleo diesel.
MANAUS-AM
A isenção do ICMS sobre o óleo diesel é regulamentada pelo Decreto n° 27.500, de 2 de abril de 2008, e posteriormente alterado pelos decretos de n° 27.770 e 31.753, de 25 de julho de 2008 e de 8 de novembro
de 2011, respectivamente. Esse decreto isenta da cobrança de ICMS o
diesel e o biodiesel utilizados pelas empresas concessionárias e permissionárias do transporte público urbano de passageiros.
A isenção do ICMS sobre o óleo diesel somente é concedida às empresas registradas no Instituto Municipal de Transportes Urbanos. As
empresas que estejam em situação regular perante a Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas (SEFAZ-AM) e que possuam inscrição no
cadastro de contribuintes do ISS do município de Manaus-AM podem
ser contempladas com a isenção.
Para tanto, a empresa deve informar a placa e o chassi dos veículos que
são utilizados para a prestação do serviço de transporte público urbano
de passageiros, a quilometragem percorrida por veículo e o coeficiente de
consumo. Existe um teto máximo global para a quantidade de combustível que poderá obter a isenção de óleo diesel. Esse limite é de 5.888.200
litros/mês e é repartido entre as empresas operadoras.
LONDRINA-PR
O projeto de redução do ISS incidente sobre o transporte público
urbano de passageiros foi de iniciativa da prefeitura. Teve o objetivo
de reduzir o custo da tarifa do transporte urbano municipal. Com a
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Viação Dragão do Mar

aprovação da Lei n° 9.013, de 23 de dezembro de 2002, o Código Tributário do Município de Londrina foi alterado para permitir a redução
da alíquota do ISS do transporte coletivo urbano de passageiros, que
passou de 4% para 2%. Essa ação resultou na redução do custo da tarifa
em torno de 2,24%. Não há nenhuma restrição ou condição para que as
empresas usufruam da redução do ISS.
A tabela 4 mostra a síntese das experiências abordadas, bem como
as leis que regem o assunto em cada localidade.
Tabela 4 - Síntese de isenções e reduções tributárias nas cidades analisadas
Cidade

ICMS Diesel

ISS

Legislação

Fortaleza
CE

Redução em
66% da base
de cálculo do
ICMS

Redução de 50%
(de 4% para 2%)

•Lei n° 14.091/2008;
• Decreto n° 29.248/2008; e
• Lei Complementar n° 32/2006.

Manaus
AM

Isenção

----

Londrina
PR

----

Redução de 50%
(de 4% para 2%)
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• Decreto n° 27.500/2008;
• Decreto n° 27.770/2008; e
• Decreto nº 31.753/ 2011.

Fortaleza-CE

• Lei n° 9.013/2002
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Fortaleza-CE
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5.

GESTÃO E PLANEJAMENTO DOS
SISTEMAS DE MOBILIDADE URBANA

O

s capítulos IV e V da Lei nº 12.587/2012 definem as diretrizes para o planejamento
e gestão dos sistemas de mobilidade urbana. Por um lado, o capítulo IV trata das
atribuições daqueles responsáveis pela gestão da mobilidade urbana. Por outro lado,
o capítulo V descreve instrumentos técnicos que podem ser adotados, visando à melhoria das condições de deslocamentos diários nas cidades brasileiras.
Nas próximas seções, apresenta-se uma série de exemplos de boas práticas
associadas a esses capítulos. Esses exemplos sumarizam como municipalidades
e regiões metropolitanas brasileiras foram capazes de desenvolver estruturas de
governança e de controle técnico que permitiram saltos significativos na gestão
e planejamento da mobilidade urbana. Em particular, são detalhados os aspectos das experiências relacionadas à gestão metropolitana, à gestão ambiental,
à gestão da demanda, à prioridade do transporte público e não motorizado, ao
plano de mobilidade e ao combate ao transporte ilegal.
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5.1. GESTÃO METROPOLITANA – CURITIBA-PR, RECIFE-PE E GOIÂNIA-GO
O capítulo IV da Lei nº 12.587/2012 trata das atribuições da União
(artigo 16), dos Estados (artigo 17), dos Municípios (artigo 18) e do Distrito Federal (artigo 19). O texto da lei aponta para a criação de uma nova
mentalidade e modus operandi entre os entes federativos. Nesse contexto, a parceria entre os níveis governamentais é potencializada em
todos os artigos do capítulo.
Em específico, pode-se verificar que a lei estabelece as bases
para que significativos avanços sejam realizados para efetivar iniciativas de gestão metropolitana integrada. Dessa forma, a lei vem
ao encontro da demanda nacional por definições claras quanto aos
papéis dos entes federativos, para que as regiões metropolitanas
sejam planejadas e operacionalizadas de forma diferenciada.
Apesar da inexistência dessas definições antes da sanção da Lei nº
12.587/2012, algumas iniciativas de gestão metropolitana dos sistemas
de transportes têm sido desenvolvidas ao longo dos últimos anos.
Entre elas, os casos de Curitiba-PR, Goiânia-GO e Recife-PE podem ser

exemplos para A APLICAÇÃO DA LEI Nº 12.587/2012

destacados como referência para outras iniciativas futuras. Esses são
modelos distintos de integração metropolitana, em que o nível de
interface/parceria com o poder público é elemento crítico. Verifica-se
que as leis estaduais podem estabelecer as condições para a aplicação
da Lei Federal nº 11.107/2005 sobre os consórcios públicos.
Esta seção dedica-se a relatar os principais elementos que contribuíram para a implantação da gestão metropolitana nessas cidades.
CURITIBA-PR
A partir da Lei Estadual nº 7.556 (1990) e Decreto nº 210 (1991),
foi assinado um convênio em 1996 entre o governo do Estado do
Paraná e o Município de Curitiba. Nesse convênio, as atividades de
planejamento e gerenciamento foram delegadas à Urbanização
de Curitiba S.A. (URBS). Dessa forma, estabeleceu-se a integração
físico-tarifária entre 13 municípios da região metropolitana (Curitiba, Campo Magro, Campo Largo, Araucária, Fazenda Rio Grande, São
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José dos Pinhais, Colombo, Rio Branco do Sul, Itaperuçu, Piraquara,
Bocaiúva do Sul, Almirante Tamandaré e Contenda) (URBS, 2012).
A integração metropolitana ocorre por meio da ligação dos
municípios com a cidade de Curitiba-PR. Em raras exceções, existem serviços de ônibus conectando os municípios entre si. Ao se
integrar ao sistema, o município delega a competência remuneratória à Rede Integrada de Transportes (RIT). Dessa forma, as tarifas
arrecadadas serão remetidas ao Fundo de Urbanização de Curitiba, que realizará a remuneração às concessionárias pelo cálculo
do quilômetro rodado. No modelo de integração proposto pela
Cidade de Curitiba, os municípios, ao aderirem ao sistema, abrem
mão da autonomia, pois deixam o gerenciamento da linha em prol
dos interesses da administradora, obtendo como benefício a tarifa
única para os usuários (Diehl, 2008).
A operação do sistema é realizada, na totalidade, pela iniciativa privada de acordo com as ordens de serviço da URBS, conforme
contrato vigente. Esse contrato define a participação de cada operadora no sistema por áreas preferenciais conforme apresentado
na figura 12. São dez permissionárias urbanas e 18 metropolitanas,
sendo que 12 operam na RIT. Entre as obrigações das operadoras
pode-se destacar:

Figura 12 – Divisão das áreas preferenciais de operação na RIT

Adquirir e manter a frota de ônibus;
Contratar e pagar pessoal de operação;
Manutenção e limpeza dos veículos;
Executar as ordens de serviços da URBS;
Receber tarifa;
Evitar evasão de passageiros; e
Repassar a arrecadação à URBS.
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RECIFE-PE
A região metropolitana tem passado por um processo de transformação que culminou com a criação do Grande Recife Consórcio
de Transporte (GRCT) em 2008. Inicialmente, a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) foi criada em 1979 como o
órgão gestor metropolitano. Em 1989 foi criado o Conselho Metropolitano de Transportes Urbanos (CMTU), que reunia representantes governamentais e de entidades da sociedade civil, para definir
políticas de transporte coletivo. Nesse contexto, a EMTU tinha o papel de gestor do CMTU. Essa estrutura de governança possibilitou o
desenvolvimento de algumas ações metropolitanas, tais como: zoneamento das áreas de operação; criação de novas linhas; implantação de corredores e faixas exclusivas de ônibus; e anéis tarifários
(Belavinha e Hermont, 2007).
Buscando superar algumas dificuldades encontradas no processo
de gestão metropolitana, o GRCT foi criado com base na Lei Estadual
nº 13.461/2008. Essa lei estabelece a divisão do consórcio, em que o
Estado de Pernambuco detém 45% das ações, enquanto o Município do
Recife-PE e os 12 municípios da região metropolitana possuem 35% e
20%, respectivamente. Cerca de 360 serviços de ônibus existentes são
parte do sistema, dos quais 240 são radiais, ligando os diversos bairros
ou municípios da região metropolitana ao centro da capital Recife. A
figura 13 apresenta a divisão territorial da região metropolitana.

Figura 13 – Divisão Territorial da
Região Metropolitana do Recife
Fonte (GRCT, 2010)
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GOIÂNIA-GO
De forma análoga àquela observada em Curitiba-PR, a gestão dos
transportes em Goiânia-GO é decorrente de uma estrutura de governança
composta por representantes do Estado de Goiás e dos 18 municípios da
região metropolitana, conforme figura 14. Essa estrutura gera uma rede
de serviços denominada Rede Metropolitana de Transportes Coletivos
(RMTC), que congrega os agentes responsáveis pela prestação do serviço.
De acordo com a Lei Complementar Estadual nº 27/1999, a estrutura orgânica da RMTC estabelece:
Câmara Deliberativa de Transportes Coletivos da Região Metropolitana de Goiânia-GO (CDTC-RMG): poder concedente para a
formulação das políticas públicas;
Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC):
gestora pública da RMTC;
Concessionárias (quatro privadas e uma estatal): responsáveis pela
produção e execução dos serviços ofertados na RMTC;
Consórcio da Rede Metropolitana de Transportes Coletivos: representa as concessionárias privadas na operação; e
Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de Goiânia (Setransp) entidade sindical das concessionárias e responsável pela arrecadação tarifária.
Segundo o Consórcio RMTC (2012), 1.371 ônibus transportam mais de
800 mil clientes, por meio de 278 linhas interligadas por 19 terminais
de integração com dois eixos estruturais e cerca de seis mil pontos de
parada, conforme representado na figura 15. O modelo de operação
define três áreas, que são divididas em cinco lotes. As linhas alimentadoras e semiurbanas respondem por 50% da oferta, sendo a outra metade ofertada em linhas estruturais, predominantemente nas linhas
de eixo, com 45% das viagens.
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Figura 14 – Região Metropolitana de Goiânia-GO
Fonte: Secretaria de Planejamento do Estado de Goiás

Figura 15 – Terminais e estações da RMTC
Fonte: Consórcio RMTC
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Agência Estado

MENSAGEM
Existem modelos distintos de integração metropolitana;
O nível de interface/parceria com o poder público é elemento
crítico;
Leis estaduais podem estabelecer as condições para a aplicação
da Lei Federal nº 11.107/2005;
Em todos os casos, a integração aconteceu/está acontecendo
depois de muitos anos de tentativas, estudos e negociações;
Operação conjunta e distribuição de receitas são ainda questões a serem resolvidas; e
Considerando essas experiências, não existe um padrão e/ou
receita que possa ser adotada por outras cidades.

Goiânia - GO
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5.2. GESTÃO AMBIENTAL - RIO DE JANEIRO-RJ
CONTEXTO
Dentre os instrumentos de gestão do sistema de transporte e da
mobilidade urbana apresentados na Lei nº 12.587/2012, o monitoramento e o controle das emissões dos gases poluentes ganham maior
notoriedade no contexto ambiental atual. O programa Selo Verde,
desenvolvido e operacionalizado pela Federação das Empresas de
Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro (Fetranspor)
desde 2008, reduziu significativamente a criticidade dos índices de
emissões de poluição.

METAS – PROGRAMA SELO VERDE
Instituir o monitoramento da poluição sonora;
Prever o reflorestamento para compensação das emissões
de gases de efeito estufa do setor;
Disponibilizar banco de dados online para gestão dos níveis
de emissão em tempo real;
Reduzir o consumo de óleo diesel,de CO2 e material particulado;e
Instituir limites máximos de emissão mais restritivos do que
os padrões instituídos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama).

PROGRAMA AMBIENTAL
O convênio Selo Verde é parte integrante de um programa ambiental mais amplo da Fetranspor que vem sendo adotado nos últimos anos. Ainda em 1997, por intermédio do Programa EconomizAR,
o monitoramento dos níveis de emissão de poluentes da frota do
sistema de transporte fluminense foi instituído. A ação foi comple-
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mentada pela adesão em fevereiro de 2008 ao Programa Despoluir,
criado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT). Posteriormente, o programa Selo Verde foi criado a partir do resultado de
um convênio firmado entre a Fetranspor, a Fundação Estadual de
Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA), a Secretaria de Estado do
Ambiente (SEA) e a Petrobras/Conpet.
Como produto dessa série de ações promovidas pela Fetranspor,
foi criado o Centro de Serviços Ambientais. O objetivo da iniciativa é
oferecer apoio técnico e consultoria gratuita para atendimento às demandas das empresas por meio de serviços ambientais, tais como: gestão ambiental, ecoeficiência, responsabilidade ambiental, educação
ambiental, atendimento legal e controle de emissões. O Convênio Selo
Verde faz parte do Centro de Serviços Ambientais.
CONVÊNIO SELO VERDE
No ano de 2007, as ações dos programas EconomizAR e Despoluir
receberam validação legal com a criação do convênio Selo Verde para
atendimento das necessidades impostas pelo Procon Fumaça Preta,
criado pela então FEEMA, hoje Instituto Estadual do Ambiente (INEA).
Buscou-se, pela integração dos três programas, oferecer o serviço ambiental de controle de emissões às empresas operadoras.
O convênio firmado permite que a Fetranspor tenha a competência
para a realização das medições dos níveis de poluentes que são emitidos pelos veículos. O principal objetivo do programa é a identificação
dos ônibus que se encontram dentro dos padrões ambientais. Posteriormente, são realizadas avaliações em benefício das empresas operadoras, o que otimiza a utilização da frota do ponto de vista do processo
de manutenção dos veículos e também contribui para redução do consumo de combustível.
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ABRANGÊNCIA
O setor empresarial ligado ao transporte de passageiros por ônibus
tem incorporado as exigências da legislação ambiental. Essas demandas ambientais estabeleceram padrões de emissões e controle avançados. Diante do desafio, a Fetranspor, que congrega um total de dez
sindicatos filiados, representantes de 208 empresas e uma frota total
de 20.600 veículos, firma o pioneirismo no campo do controle, monitoramento e redução da emissão de poluentes.

ABRANGÊNCIA DO PROGRAMA SELO VERDE
Atualmente participam do programa Selo Verde 208 empresas operadoras;
O controle e o monitoramento dos níveis de emissão de gases poluentes são realizados em uma frota de aproximadamente 19.500 ônibus; e
É realizada uma média mensal de medições em 9.000 veículos.

A evolução da quantidade de emissões realizadas pelo programa
é ideal para identificar o aumento do comprometimento do setor de
transporte para com a qualidade ambiental. No período de 1999 a
2009, o número de medições realizadas cresceu aproximadamente
50 mil. Os números são mais representativos devido ao caráter de
adesão não obrigatória e à inexistência de punição aos veículos que
não atendem aos limites previamente estabelecidos.
É um programa de autocontrole. Os laudos são enviados para o
órgão ambiental e se o veículo estiver reprovado no laudo ele deve ser
enviado para a manutenção. Não há multa para o veículo reprovado no
laudo, mas se o veículo for fiscalizado na rua e estiver com as emissões
acima do limite permitido por lei ele poderá ser multado.
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MEDIÇÃO DOS ÍNDICES DE EMISSÕES
Antes da medição dos níveis de emissão de gases poluentes da frota de
ônibus, a Fetranspor realiza consultas com os sindicados filiados, para identificar quais são as empresas que têm o interesse de contar com o serviço
ofertado. Então os sindicatos, a partir da consulta realizada, formalizam o
interesse das empresas em participar das medições periódicas. Nenhum
custo adicional é repassado às empresas operadoras participantes.
Após a adesão oficial ao programa pelas empresas interessadas, os
veículos são submetidos às medições dos índices de emissões. A periodicidade definida pelo programa para realização das aferições é de seis meses.
Então, são emitidos os relatórios de avaliação para cada veículo. Esses relatórios indicam o nível de opacidade.
Os veículos avaliados e aprovados de acordo com os níveis de emissão permitidos são identificados com o Selo Verde. A identificação é
feita pela fixação de um adesivo
no ônibus que se encontra
dentro dos padrões ambientais, conforme a figura 16, que criou uma
relação de comprometimento entre as
empresas e os usuários do sistema.

Figura 16 – Programa Selo Verde: marca de identificação
dos ônibus aprovados
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Figura 18 – Programa Selo Verde: economia no consumo de combustível (litros/ano)
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RESULTADOS
O crescimento do número de medições realizadas é um ótimo
indicador para mensurar o sucesso do programa Selo Verde. Todavia,
o levantamento do percentual de veículos em conformidade com os
padrões de opacidade representa melhor o êxito alcançado pelo programa. A figura 17 mostra que no início do processo, no ano de 1997, os
veículos em conformidade representavam 49%, no ano de 2009 essa
representatividade atingiu 91% da frota avaliada. Dados de 2012 indicam 96% da frota em conformidade. Ou seja, houve um aumento da
quantidade de veículos dentro dos padrões ambientais, mesmo com o
crescimento considerável do total de medições realizadas.
Como resultado, houve uma redução expressiva das emissões de
material particulado e CO2 durante todo o programa. Outro resultado positivo obtido é a economia do consumo de combustível (óleo diesel) pelas
empresas operadoras, conforme apresentado na figura 18.

RESULTADOS DO PROGRAMA SELO VERDE
CO2 não emitido (2011) = 208.480 toneladas;
CO2 não emitido (acumulado desde 1997) = 1.717.309 toneladas;
Material Particulado (MP) não emitido (2011) = 4.560 toneladas;e
MP não emitido (acumulado desde 1997) = 37.564 toneladas.
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Rio de Janeiro-RJ
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MENSAGEM
Devem ser evidenciados os benefícios econômicos promovidos
principalmente com a redução do consumo de combustível pela melhoria do processo de manutenção. Alcança-se, assim, a melhoria da
eficiência e o aumento da competitividade do transporte coletivo no

mercado. A sensibilização dos empresários e dos funcionários do setor
de transporte em relação ao meio ambiente também é um resultado
merecedor de destaque.

Rio de Janeiro-RJ
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5.3. GESTÃO DA DEMANDA – EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS
CONTEXTO
Entre os instrumentos de gestão da mobilidade urbana, o inciso I do
artigo 23 indica a possibilidade de restrição à circulação e o controle de
acesso de veículos motorizados em locais e horários predeterminados.
No Brasil, esse instrumento já foi utilizado, mas devido ao enfoque
pontual, verificaram-se benefícios limitados e a transferência dos problemas para regiões próximas.
Por outro lado, experiências internacionais mostram que é necessário adotar uma abordagem sistêmica do problema, por meio
da tributação do uso da infraestrutura urbana. Tal mecanismo é
também previsto na lei, no inciso III, que recomenda “a aplicação de
tributos sobre modos e serviços de transporte urbano pela utilização
da infraestrutura urbana, visando a desestimular o uso de determinados modos e serviços de mobilidade, vinculando-se a receita à aplicação exclusiva em infraestrutura urbana destinada ao transporte
público coletivo e ao transporte não motorizado e no financiamento
do subsídio público da tarifa de transporte público, na forma da lei”.
Apesar da possibilidade prevista na Lei nº 12.587/2012, nenhuma cidade brasileira implantou medidas restritivas associadas à
cobrança pelo uso da infraestrutura urbana. Internacionalmente, essa prática é amplamente discutida na literatura científica
(Ibáñez, 1997; Austroads, 1998) e explorada em alguns casos
específicos. Entre as modalidades desenvolvidas ao longo dos
anos, podem ser destacadas as seguintes:
1.

modal, resultando em uma maior confiabilidade do sistema
e no uso mais eficiente da via.
2. Faixas pedagiadas: situação em que há a cobrança de pedágio
em uma ou mais faixas da via, restando faixas de livre acesso
não pedagiadas. São denominadas de faixa de alta capacidade
tarifada quando permitem o acesso de veículos de baixa capacidade mediante pagamento e veículos de alta capacidade de
forma gratuita. Se a cobrança for feita para todos os veículos, o
nome dado é de faixa pedagiada expressa.
3. Rede de vias pedagiadas: quando a cobrança é feita para trânsito em algumas ou em todas as rodovias de uma área.
4. Área pedagiada: quando há a cobrança dos veículos para acessar
determinada área da cidade, normalmente centros urbanos. É
feita pela definição de um cordão circundando a área de interesse que quando ultrapassado culmina na cobrança de uma taxa.
Veículos de alta capacidade são normalmente isentos da taxa.
Por não existir no Brasil experiência documentada com relação à
cobrança pelo uso de vias urbanas, as próximas subseções descrevem
algumas experiências internacionais de gestão da demanda por meio
da tributação do uso da infraestrutura viária urbana.

Vias pedagiadas: é a cobrança de pedágio em todas as faixas
da via, podendo o valor variar em função do horário ou do
nível de congestionamento. Tem o objetivo de encorajar a
realização de viagens fora do horário de pico e a substituição
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Ministério dos Transportes de Cingapura

SISTEMA DE PEDÁGIO URBANO: CINGAPURA
No início da década de 1970, o governo de Cingapura, por meio da
Autoridade de Transporte Terrestre (Land Transport Authority - LTA),
como forma de minimizar os impactos do alto volume de veículos trafegando nas vias urbanas, implantou vários sistemas de gerenciamento da demanda do tráfego, como a cobrança de taxa para aquisição e
licenciamento de veículos, compra de combustíveis e estacionamento.
Em 1995, vinte anos após a implantação da área pedagiada em
Cingapura, foi implantado o regime de tarifação de rodovias, conhecido como RPS (Road Pricing Scheme), que consiste na cobrança
pelo uso das vias expressas e principais vias de acesso ao centro da
cidade. Esse sistema utiliza a cobrança eletrônica, que é chamado
ERP (Eletronic Road Pricing), mostrado na figura 19. O sistema permite a cobrança dos motoristas que utilizam determinada infraestrutura viária nos horários de pico, resultando na minimização dos
congestionamentos nas vias urbanas.

Figura 19 – ERP (Eletronic Road Pricing)
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Ministério dos Transportes de Cingapura

Todo veículo comercializado em Cingapura possui uma unidade
veicular IU (In-vehicle Unit) com um leitor de SmartCard, como visto
na figura 20. Nesse cartão são armazenados os créditos que são deduzidos a cada passagem pelos portais de fiscalização eletrônica.
Esses portais se localizam nos principais acessos às vias expressas
e à zona central e emitem a cobrança com base no tipo de veículo,
local, horário e dia. Não há necessidade de qualquer intervenção por
parte do motorista, fato que contribui para a fluidez viária.
O principal ganho com a implantação do sistema “pague
conforme o uso” (pay-as-you-use) é conscientizar o motorista do
real custo de dirigir o próprio veículo, auxiliando na decisão de
dirigir, quando dirigir e para onde dirigir. Com essas informações

o motorista pode otimizar a viagem, escolhendo a melhor rota, o
modo de transporte, o tempo de viagem ou até mesmo optando
por não realizar a viagem.

BENEFÍCIOS
Justo: as cobranças são baseadas na utilização. Quem mais
contribui para o congestionamento paga mais. Aqueles motoristas
que usam com menos frequência ou que optam por viajar fora do
horário de pico irão pagar menos e podem até viajar sem pagar pelo
uso da via;
Conveniente: os motoristas não precisam adquirir licenças
diárias ou mensais; e
Confiável: por ser totalmente automatizado, não há risco de
erro humano.

O ERP gera uma receita bruta anual (2008) de US$ 90 milhões, que
corresponde a uma receita líquida de US$ 72 milhões anuais. Os custos
indiretos são de US$ 18 milhões de dólares ao ano, que representa 20%
da receita bruta. Os recursos gerados pelo ERP retornam aos proprietários dos veículos na forma de redução de impostos, além de financiar
pesados investimentos para a melhoria do trânsito e dos sistemas rodoviários (AASHTO, 2010).

Figura 20 – IU (In-vehicle Unit)
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OBJETIVOS DAS TAXAS DE CONGESTIONAMENTO
Reduzir o congestionamento;
Incentivar o uso do transporte público; e
Proteção ao meio ambiente.

No caso de Londres foi definida uma área na zona central de 21 quilômetros quadrados circundada pelo Inner Ring Road, cuja cobrança
era feita dos veículos que entrassem na área pedagiada, mostrada na
figura 21. A tarifa padrão foi fixada inicialmente em cinco libras por veículo por dia, podendo ser feito o pagamento semanal, mensal ou anual. Em janeiro de 2011 a tarifa passou para dez libras. A cobrança é válida
das 7h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto nos feriados.
Para dirigir ou estacionar dentro da área pedagiada é necessário
informar o número de registro do veículo à TfL. Essa informação pode
ser fornecida até a meia-noite do dia da viagem. No entanto, para
pagamentos feitos entre as 22h e meia-noite do dia da viagem, a taxa
cobrada será de 12 libras como forma de encorajar o pré-pagamento,
favorecer o planejamento das viagens e auxiliar a fiscalização.
Todos os veículos devem pagar a taxa de congestionamento exceto
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Transport for London – TfL

TAXA DE CONGESTIONAMENTO: LONDRES
A aprovação do Greater London Authority Act 1999 garantiu a introdução da taxa de congestionamento e juntamente com o Transport
Act 2000 deu poderes ao prefeito para implantação da cobrança da
taxa na Grande Londres. Em julho de 2000 uma equipe da TfL (Transport for London) apresentou os requisitos necessários para implantação da taxa de congestionamento. Uma consulta pública foi aberta e
foi confirmado o programa de cobrança da taxa de congestionamento
no centro de Londres. O programa se iniciou em 17 de fevereiro de 2003.

Figura 21 – Área de cobrança em Londres

motocicletas, veículos de emergência, veículos de transporte público,
alguns veículos militares, além de alguns veículos especiais. Residentes das zonas pedagiadas podem manter os carros estacionados em
área permitida sem precisar pagar por isso; no entanto, para movimentar o veículo dentro do horário de cobrança é necessário realizar o
pagamento, que conta com um desconto de 90% para residentes.
A fiscalização é feita por um sistema de câmeras que identifica
o registro do veículo e compara com o banco de dados da TfL para
verificar se o pagamento da taxa de congestionamento foi previamente realizado.
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Siemens.com

PRINCIPAIS RESULTADOS
Redução de 25% do tráfego na área central de Londres;
Receita bruta no valor de U$ 435 milhões (2008);
Receita líquida equivalente a U$ 222 milhões (2008);
Os custos indiretos correspondem a 50% da receita bruta,
igual a U$ 212 milhões;
20% da receita líquida é destinada à melhoria do transporte público; e
Pesquisa realizada com o grupo de negócio responsável por
22% do PIB da cidade mostra que 91% aprovavam a taxa de
congestionamento por reduzir os prazos e os custos da circulação e entrega das mercadorias.
Londres - Inglaterra
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5.4. PRIORIDADE DO TRANSPORTE PÚBLICO E NÃO MOTORIZADO
A Lei nº 12.587 é incisiva em relação à priorização do transporte não
motorizado e público nas políticas urbanas. Segundo o texto da lei, é
diretriz da Política Nacional de Mobilidade Urbana a “prioridade dos
modos de transportes não motorizados sobre os motorizados e dos serviços de transporte público coletivo sobre o individual motorizado”. Essa
prioridade deve ser ampla e voltada para o atendimento das necessidades de deslocamento diárias.
As subseções seguintes descrevem as experiências de Sorocaba-SP
e Rio de Janeiro-RJ, que avançaram na melhoria da integração do modo
cicloviário com o transporte coletivo e na priorização do transporte público, respectivamente.

5.4.1 CICLOVIAS – SOROCABA-SP
CONTEXTO
Um aspecto ainda pouco explorado quanto à priorização é a integração entre o transporte público e o modo cicloviário. Em várias
cidades do mundo, a bicicleta é um modo de transporte consolidado
que é utilizado em harmonia com o transporte público urbano. Em
particular, as cidades europeias, com alta taxa de utilização da bicicleta, possuem redes de transporte consolidadas, que permitem
a complementaridade e a integração entre os diversos modais de
transporte. Na realidade latino-americana, a bicicleta é bastante
utilizada pelos trabalhadores para o deslocamento casa-trabalho-casa, uma característica que deve ser explorada.
Nessa perspectiva, é necessária a criação de infraestrutura que
contemple as viagens realizadas pelos ciclistas de acordo com o
principal motivo de deslocamento verificado. O estabelecimento
de mecanismos e possibilidades de integração da bicicleta com o
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sistema de transporte público por ônibus é uma alternativa muito
interessante para as cidades brasileiras a fim de facilitar o deslocamento do trabalhador da residência até o local de trabalho. Esta
seção descreve a experiência exitosa da cidade de Sorocaba-SP.
SOROCABA-SP E A VALORIZAÇÃO DO USO DA BICICLETA
A cidade de Sorocaba-SP, localizada no interior paulista, assumiu a criação de um programa para incentivar a utilização da
bicicleta como meio de transporte por meio da integração com o
transporte público. No ano de 2005, iniciaram-se as discussões
a respeito da implantação de um plano cicloviário que teria por
objetivo inserir a bicicleta e aumentar a participação na matriz
de deslocamento da cidade.
Inicialmente, os responsáveis pelo projeto se depararam com uma
questão fundamental para o sucesso da experiência: “Como valorizar
e incentivar o uso da bicicleta?” Outro ponto decisivo seria encontrar a
forma de garantir a continuidade de um projeto cicloviário. Em muitos
casos, os investimentos em infraestrutura cicloviária são abandonados pelos gestores públicos após uma fase inicial de aplicação de recursos de forma pontual.
No caso específico da cidade de Sorocaba-SP, três fatores foram
preponderantes para o sucesso e continuidade do projeto de implantação de ciclovias, são eles: o apoio do poder público para criação de um
programa de incentivo ao uso da bicicleta como modo de transporte, a
implantação de uma política pública voltada para os ciclistas e a integração com o sistema de transporte público por ônibus. A combinação
desses fatores resultou na valorização do uso da bicicleta e em benefícios para a comunidade.
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SOROCABA-SP – OS BENEFÍCIOS DA REDE CICLOVIÁRIA
Facilidade de integração entre as ciclovias e o transporte coletivo;
Priorização do transporte não motorizado;
Segurança para os deslocamentos dos ciclistas;
Investimento na qualidade de vida do cidadão;
Redução do tempo de viagem da residência até o local de
trabalho; e
Criação de espaços voltados para o lazer e realização de atividades físicas.

REDE CICLOVIÁRIA ATUAL E FUTURA
Já em 2005, ano de início do programa cicloviário, foram projetados e implantados 35 km de ciclovias na cidade. Naquele momento,
a rede existente se apresentava superior à quilometragem média
de ciclovias existentes nas cidades brasileiras. Atualmente, a rede
implantada atinge o total de 92 km de ciclovias.
Uma característica relevante do projeto cicloviário é a conexão
existente entre as ciclovias. O planejamento e a estruturação atribuídos à rede permitem a circulação dos ciclistas de forma contínua entre
a origem e o destino, sem interrupção do traçado. Ao longo dos 92 km
de percursos cicloviários, buscou-se, por meio de obras de infraestrutura e sinalização, definir um tratamento viário que prezasse pela continuidade dos deslocamentos e segurança dos ciclistas (figura 22 ).
De maneira complementar, conjuntamente com a implantação
das ciclovias, foi construído um bicicletário. A infraestrutura é localizada no principal terminal de integração do sistema de transporte
público por ônibus (figura 23), onde existe diariamente um grande
fluxo de usuários. A iniciativa é uma opção para o incentivo à uti-

exemplos para A APLICAÇÃO DA LEI Nº 12.587/2012

Figura 22 - Tratamento viário na interseção da ciclovia
com via de circulação de veículos

lização da bicicleta e do transporte coletivo de forma integrada e,
consequentemente, uma ação de priorização do transporte não
motorizado e do público coletivo.
Também foram implantadas dezenas de paraciclos, que estão situados em locais estratégicos (figura 24). As infraestruturas são uma
alternativa que possibilita que os ciclistas estacionem as bicicletas
gratuitamente e com segurança nas proximidades de áreas de grande
atração de pessoas, como, por exemplo, centros comerciais, universidades, escolas e órgãos públicos. O objetivo é incentivar e aumentar a
utilização da bicicleta como o modal deslocamento.
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A continuidade da rede está garantida. Existem mais 35 km de ciclovias projetadas para serem incorporadas à rede existente. Conforme
apresentado na figura 25, todos os 35 km projetados estão integrados
aos 92 km já implantados. O objetivo é expandir a rede existente com
a contemplação de áreas da cidade que até o momento apresentam
deficiência em relação à infraestrutura.
A próxima etapa contemplará investimentos em infraestrutura
de ciclovias compartilhada com faixas exclusivas de ônibus. Serão implantados 6 quilômetros de faixas exclusivas (figura 26) voltadas para
circulação dos ônibus do transporte coletivo com toda a extensão também contemplada com ciclovias compartilhadas. O objetivo é apro-

Figura 23 – Bicicletário localizado em terminal de integração do transporte coletivo
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Figura 24 – Paraciclos disponibilizados em pontos
estratégicos para integração com o transporte coletivo
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veitar o espaço que será destinado aos veículos do transporte público
também para a circulação dos ciclistas. Isso reduziria o conflito com os
modais individuais motorizados e diminuiria significativamente o risco de acidentes com alta severidade para os ciclistas.

Figura 26 – Sorocaba-SP: projetos de faixas exclusivas de
transporte coletivo compartilhadas com ciclovias

Figura 25 – Sorocaba-SP: rede cicloviária projetada
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PROJETO INTEGRA BIKE SOROCABA
O mais recente projeto implantado na cidade, direcionado para os
ciclistas e incentivador da utilização do modal bicicleta, é o Integra Bike
Sorocaba (figura 27). A iniciativa é inspirada nas experiências de bicicletas públicas existentes em grandes centros urbanos, como: Montreal
(Canadá), Paris (França) e Rio de Janeiro (Brasil).
A cidade quebrou o paradigma de que um projeto com essas características apenas seria possível em cidades com grande fluxo de
turistas, com uma rede moderna e bem estruturada de transporte
público ou em situações voltadas para o lazer. O projeto teve início
em abril de 2012 e foi bem recebido pela população.

Figura 27 – Logomarca do Programa Integra Bike

PROJETO INTEGRA BIKE SOROCABA – CARACTERÍSTICAS GERAIS
Sistema gratuito;
120 bicicletas;
15 estações;
Cadastramento obrigatório; e
Integração por meio do Cartão Ônibus Municipal.
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O Integra Bike almeja oferecer aos moradores da cidade uma nova opção de deslocamento, um modal mais sustentável e menos poluente. Atualmente, existem 120 bicicletas disponibilizadas em 15 estações espalhadas pela cidade, que podem ser utilizadas por qualquer cidadão, desde que
tenha o Cartão Ônibus Municipal para liberar a bicicleta para utilização.

INTEGRA BIKE SOROCABA - OBJETIVOS
Incentivar a integração entre o transporte não motorizado e o transporte coletivo;
Introduzir a bicicleta como modal de transporte público
saudável e não poluente;
Combater o sedentarismo da população e promover a prática de hábitos saudáveis;
Reduzir os congestionamentos e a emissão de poluentes nas
áreas de grande circulação de pessoas; e
Promover a humanização do ambiente urbano e a responsabilidade social das pessoas.

COMO UTILIZAR O INTEGRA BIKE
As bicicletas do Integra Bike podem ser utilizadas por pessoas maiores
de 18 anos, conhecedoras das regras de circulação de trânsito e que possuam algum dos cartões eletrônicos válidos para utilização do transporte coletivo por ônibus, quais sejam:Vale-Transporte, Estudante, Sênior, Unitário
ou Cidadão (figura 28).
Os usuários do transporte coletivo que apresentarem as características determinadas pelo programa e se interessarem pela utilização
das bicicletas públicas devem apresentar a documentação exigida nos
postos de cadastramento do projeto. Após realização e aprovação do
cadastro, os usuários podem fazer uso do cartão do transporte coletivo
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A utilização das bicicletas pode ser feita após o desbloqueio por
um período de até uma hora, sendo que, ao término do tempo preestabelecido, o usuário deve devolver a bicicleta pública em qualquer
estação. O horário de funcionamento do Integra Bike é das 6h até às
22h, diariamente.

RESULTADOS DO PROJETO INTEGRA BIKE
Usuários cadastrados: 5 mil;
Número de viagens realizadas: 20 mil; e
3 viagens por bicicleta para cada dia útil.
Figura 28 – Cartão Ônibus Municipal “Cidadão”

para desbloquear qualquer uma das 120 bicicletas públicas distribuídas pelas 15 estações existentes (figuras 29 e 30).
Do total de 15 estações de acomodação das bicicletas públicas, 11
estão localizadas na área central da cidade, as outras quatro estações
encontram-se instaladas no setor noroeste, onde existem ciclovias de
grande fluxo de ciclistas.

Figura 29 – Estação do Programa Integra Bike na área central
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Figura 30 – Estação do Programa Integra Bike instalada nas proximidades
de um ponto de integração do transporte coletivo
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MENSAGEM
A experiência implantada na cidade de Sorocaba-SP é de grande
importância para a mobilidade urbana e para a sustentabilidade das
cidades. A inserção do modal bicicleta para realização das viagens
nas cidades é uma alternativa eficiente para equilibrar a matriz de
deslocamento por meio da priorização do transporte não motorizado.
A integração da bicicleta com o sistema de transporte público por ônibus apresenta-se como um incentivador nesse processo, pois ambos
os modais são utilizados para a realização dos deslocamentos casa-trabalho-casa, que é motivo de deslocamento mais representativo
nas cidades brasileiras.

Sorocaba-SP
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5.4.2. SISTEMAS BRS – RIO DE JANEIRO-RJ
CONTEXTO
A prioridade ao transporte coletivo é um dos principais destaques da
Política Nacional de Mobilidade Urbana. A melhoria do transporte de massa é dependente da disponibilidade de infraestrutura viária para o deslocamento dos ônibus, devido à concorrência desleal com os modais particulares (automóveis e motocicletas) e aos congestionamentos gerados.
No Rio de Janeiro-RJ a prioridade para circulação do transporte coletivo foi implementada com faixas exclusivas para o deslocamento
dos ônibus no sistema viário. O BRS (Bus Rapid Service) foi implantado
com o objetivo de racionalizar o sistema de transporte público e, consequentemente, aumentar a velocidade das viagens do transporte
coletivo e reduzir o tempo de viagem para os usuários.
SISTEMAS BRS
A sigla BRS significa Bus Rapid Service ou mesmo Serviço Rápido de
Ônibus na tradução livre. Consiste em um sistema caracterizado principalmente por um corredor expresso com uma faixa preferencial para
o tráfego de ônibus. A prioridade ao transporte coletivo no sistema viário é garantida por meio de um conjunto de atributos, principalmente
sinalização vertical e horizontal, comunicação com os usuários e fiscalização com a utilização de câmeras de monitoramento. Os principais
objetivos dos sistemas BRS são determinantes para garantir maior
eficiência ao transporte público.
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OBJETIVOS DOS SISTEMAS BRS
Sinalizar prioridade no sistema viário ao transporte coletivo;
Aumentar a velocidade operacional dos ônibus;
Permitir maior fluidez na circulação viária para os ônibus;
Racionalizar a operação com a otimização da frota, a redução
de viagens e o aumento da ocupação média dos ônibus;
Reduzir o consumo de combustíveis e as emissões de poluentes;
Disponibilizar informação aos usuários, monitoramento e reeducação; e
Impactar positivamente na mobilidade da cidade.

BRS RIO DE JANEIRO-RJ
No Rio de Janeiro-RJ, existem atualmente seis sistemas BRS, compostos com faixas exclusivas para o transporte coletivo nos principais corredores de tráfego da cidade. A implantação do primeiro sistema ocorreu em
fevereiro de 2011. Foram contempladas três vias no bairro de Copacabana.
Posteriormente, outras quatro vias nos bairros de Ipanema e Leblon foram
inseridas no sistema e, em outra etapa, mais duas vias também no bairro
de Copacabana. Essas últimas começaram a operar como sistema BRS em
outubro de 2011. Já em dezembro de 2011, teve início a operação das faixas
exclusivas no Centro da cidade, que foram complementadas por outra
fase em março de 2012. As principais características dos BRS cariocas estão
apresentadas no infográfico a seguir.
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BRS Copacabana
Inauguração: dia 19/2/2011 na Avenida
Nossa Senhora de Copacabana e dia
9/4/2011 nas Ruas Barata Ribeiro e Raul
Pompeia
Extensão: 4 km na Avenida Nossa
Senhora de Copacabana e 3,5 km nas
Ruas Barata Ribeiro e Raul Pompeia
Quantidade de linhas: 91
Demanda diária: 235.600
Demanda pico: 28.200
Redução do tempo de viagem: 50%
Redução da frota: 20%
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BRS Ipanema Leblon
Inauguração: dia 20/8/2011 na Avenida Ataulfo de Paiva e na Rua
Visconde de Pirajá, e dia 8/10/2011 na Avenida General San MartínLeblon e na Rua Prudente de Moraes
Extensão: 3,5 km na Avenida Ataulfo de Paiva e na Rua Visconde
de Pirajá, e 3,5 km na Avenida General San Martín-Leblon e na Rua
Prudente de Moraes
Quantidade de linhas: 64
Demanda diária: 189.800
Demanda pico: 22.700
Redução do tempo de viagem: 10%
Redução da frota: 10% nas linhas que ainda não passavam por
nenhum BRS e 5% nas linhas que já pertenciam ao sistema BRS

BRS Presidente Antônio Carlos e Primeiro de Março
Inauguração: 17/12/2011
Extensão: 1,2 km
Quantidade de linhas: 82
Demanda diária: 261.000
Demanda pico: 31.300
Redução do tempo de viagem: 50% no pico da manhã e 23% durante
o pico da tarde
Redução da frota: 10%

exemplos para A APLICAÇÃO DA LEI Nº 12.587/2012
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BRS Rio Branco
Inauguração: 29/12/2011
Extensão: 1,3 km
Quantidade de linhas: 93
Demanda diária: 307.600
Demanda pico: 36.900
Redução do tempo de viagem: 43% no pico
da manhã e 17% durante o pico da tarde
Redução da frota operante: 10%

BRS Presidente Vargas – Pistas Centrais
Inauguração: 6/3/2012
Extensão: 3 km em cada sentido
Quantidade de linhas: 59 no sentido Zona Norte e 136 no
sentido Candelária
Demanda diária: 545.100 (incluindo o BRS da pista lateral)
Demanda pico: 65.400 (incluindo o BRS da pista lateral)
Redução do tempo de viagem: 20%
Redução da frota operante: 10%

66

BOAS PRÁTICAS PARA A NOVA MOBILIDADE URBANA

BRS Presidente Vargas – Pistas Laterais
Inauguração: 12/4/2012
Extensão: 3 km em cada sentido
Quantidade de linhas: 141 no sentido Zona Norte e 119 no sentido
Candelária
Demanda diária: 545.100 (incluindo o BRS da pista central)
Demanda pico: 65.400 (incluindo o BRS da pista central)
Redução do tempo de viagem: 20%
Redução da frota: 10%

PRIORIDADE LEGALIZADA
Anteriormente à implantação dos sistemas BRS, a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro-RJ, por meio da Secretaria Municipal de Transportes, publicou no Diário Oficial do Município legislação específica
que regulamentou a prioridade nos corredores exclusivos. De acordo
com a legislação, a circulação nos corredores exclusivos é permitida
nos horários preestabelecidos apenas para os seguintes veículos:
I – Ônibus ou micro-ônibus, de linhas regulamentadas pelo Poder
Concedente, nos respectivos pontos de parada sinalizados;
II – Veículos regulamentados e devidamente identificados para
transporte escolar;
III – Táxis regulamentados e devidamente identificados para transporte de portador de necessidades especiais;
IV – Táxis regulamentados com passageiros, não sendo permitido o
embarque e desembarque no lado direito; e
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IV – Veículos utilizados para transporte de portador de necessidades
especiais, portando autorização específica emitida pelos órgãos
de trânsito.
Os demais veículos somente poderão fazer o embarque e desembarque de passageiros ao longo do lado esquerdo do sentido do tráfego, nos
horários especificados, sendo permitido em ambos os lados nos demais
horários. E somente poderão acessar as faixas da direita para fazer a
conversão à direita no cruzamento seguinte ou acessar as entradas de
garagem existentes na mesma quadra ou acessar as baias de serviço
existentes, obedecendo à sinalização existente em cada uma delas, nos
horários estabelecidos, sendo permitida a circulação em qualquer faixa
de rolamento nos demais horários.
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FISCALIZAÇÃO
Após o período de informação e conscientização da população e
dos demais condutores sobre as novas regras de circulação, a fiscalização da prioridade de tráfego dos ônibus nos sistemas BRS passou
a ser realizada pelos agentes de trânsito e, principalmente, pelas
câmeras de monitoramento. A mudança de faixa somente é permitida aos veículos particulares que desejarem realizar conversão na
próxima via. Contudo, a transferência de faixa deve ser realizada
distante dos sinais de advertência e semafóricos. Também foram
colocadas novas placas de sinalização de orientação aos condutores
para informar quais são as possibilidades de conversões existentes.
Os veículos particulares que forem fotografados duas vezes na faixa seletiva serão multados.

a cada grupo e também a localização dos pontos nas vias. Os ônibus não param em todos os pontos para realização do embarque e
desembarque dos passageiros, o que contribui para o aumento da
velocidade dos ônibus e a diminuição do tempo de viagem.
Outro destaque é a melhoria do sistema de informação nos pontos
de embarque e desembarque. A forma de apresentação das informações aos usuários passou a indicar os pontos de interesse que são
atendidos pelas linhas e não apenas os bairros de destino. A principal
finalidade é a fidelização dos clientes, que acontecerá a partir do melhor entendimento e conhecimento do sistema. As informações sobre
o atendimento das linhas estão disponibilizadas aos usuários nos próprios pontos de parada, que foram repaginados conforme figura 31.

SISTEMAS BRS – FATORES DE DESTAQUE
Implantação de faixas exclusivas;
Redução da frota de ônibus no eixo do corredor (otimização
da oferta);
Aumento da ocupação dos veículos;
Escalonamentodospontosdeparada;e
Fiscalização e controle de acesso dos veículos particulares por
câmeras.

INFORMAÇÃO AOS USUÁRIOS
Os pontos de embarque e desembarque foram reestruturados,
tanto fisicamente quanto operacionalmente. Foram definidos grupos de linhas e o atendimento dos usuários por esses grupos foi reorganizado a partir do escalonamento dos pontos de parada. Assim,
é necessário informar os usuários sobre as linhas que pertencem
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Figura 31 – Sistema BRS: ponto de embarque e desembarque e sistema de informação
aos usuários
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RESULTADOS
A implantação dos sistemas BRS na cidade do Rio de Janeiro-RJ
trouxe resultados positivos de forma imediata. Em uma pesquisa realizada no mês de maio de 2011, após a implantação do BRS no bairro de
Copacabana, a avaliação do trânsito registrou um percentual de 41%
dos usuários que o consideravam como ótimo ou bom.
No mês de junho de 2012, após a implantação dos demais sistemas
BRS, outra pesquisa foi realizada e apresentou uma avaliação ainda
mais positiva. Nessa última pesquisa, 63% avaliaram as faixas exclusivas como ótimo ou bom, conforme apresentado na figura 32.

A pesquisa também identificou as maiores vantagens dos sistemas BRS na opinião dos usuários. A redução do tempo de viagem
foi citada como a principal vantagem por 65% dos participantes da
pesquisa. O fim dos congestionamentos e a racionalização do trânsito também foram destacados, com 10% e 9%, respectivamente,
como destacado pela figura 33.

65%

Diminuiu o tempo
do percuso

51%
Acabou com os
engarrafamentos

10%

33%
O trânsito fica
mais organizado

12%

Ótimo

2%
Bom

2%
Regular

Figura 32 – Avaliação do sistema BRS

Nenhuma
vantagem

Ruim

9%

8%

11%

Péssimo
Não sabe

Figura 33 – Principais vantagens dos sistemas BRS
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MENSAGEM
A implantação dos sistemas BRS na cidade do Rio de Janeiro-RJ
é a demonstração de uma iniciativa de projeto sem um alto nível de
intervenção, que produz resultados positivos para a mobilidade da
cidade. As viagens realizadas pelos usuários das faixas exclusivas
tornaram-se mais rápidas, houve a racionalização e melhor aproveitamento da frota de ônibus e o aumento da produtividade do sistema impulsionado pelo crescimento da demanda.

Rio de Janeiro - RJ
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5.5. PLANO DE MOBILIDADE – BELO HORIZONTE-MG
CONTEXTO
A Lei nº 12.587 ampliou a exigência da elaboração de um Plano de
Mobilidade Urbana para um número maior de municípios brasileiros.
Um grupo mais representativo de gestores públicos passou a dividir
a responsabilidade de definir o futuro urbano do país. Todavia, cada
cidade deverá considerar a própria vocação urbana na elaboração do
plano e apresentação das diretrizes que definirá qual é o modelo de
cidade que se pretende construir para o futuro.
Em Belo Horizonte-MG, observa-se uma das primeiras iniciativas já
em alinhamento com os requisitos da lei.
AMADURECIMENTO CONCEITUAL E CAPACITAÇÃO DOS ENVOLVIDOS
Desde 2003, a Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte
S/A (BHTRANS) vem desenvolvendo o plano de mobilidade urbana.
Houve uma postura proativa por parte do poder público em Belo Horizonte-MG. O PlanMob-BH foi antecipado por um processo de definição
e amadurecimento das principais bases conceituais que orientariam a
elaboração do plano, realizado em 2004.
Inicialmente, foram definidos os macroconceitos para orientação
de toda a equipe que seria envolvida.
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PLANMOB-BH – PRINCIPAIS OBJETIVOS
Contribuir para a sustentabilidade econômica, social e ambiental, considerando todos os modos de transporte;
Valorizar os sistemas de transporte coletivo e não motorizado;
Elaborar carteira de projetos e políticas públicas para os horizontes de curto, médio e longo prazos; e
Introduzir instrumentos de monitoramento de resultados
dinâmicos (observatório).

PRODUTOS DO PLANMOB-BH
Durante a fase de desenvolvimento do plano, finalizada no ano de
2010, foram produzidos os principais produtos, sendo eles: diagnóstico,
prognóstico preliminar e outros quatro planos.
Plano de Comunicação: para conscientizar tanto a população
quanto os agentes envolvidos sobre as ações do PlanMob-BH.
Proporcionou o envolvimento da sociedade civil;
Diagnóstico e Prognóstico Preliminar: complementação da
base de dados e informações já existentes;
Plano de Gerenciamento da Demanda: definição de metas e
políticas a serem adotadas para elaboração do plano de gerenciamento. Teve enfoque nas medidas de priorização do transporte
público e dos modais não motorizados. Também foram consideradas políticas de restrição dos modos individuais motorizados,
como redução da capacidade viária, extinção da oferta de estacionamentos, rodízio de placas e pedágio urbano, apresentadas
como possibilidades futuras a serem utilizadas;
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Plano de Melhoria da Oferta: definição dos cenários de oferta
para cada componente do sistema de mobilidade adotados
pelo PlanMob-BH. Os cenários de oferta e a capacidade de investimento em infraestrutura foram definidos de acordo com
os horizontes adotados. Estes foram estabelecidos em função
dos objetivos do estudo, da escolha de Belo Horizonte-MG como
cidade-sede da Copa do Mundo de 2014 e da disponibilidade de
recursos. Os dois cenários são:
Horizonte 1: 2014 – O ano de realização da Copa do Mundo deverá ser um marco importante que representará investimentos
em infraestrutura; e
Horizonte 2: 2020 – Horizonte final do PlanMob-BH, no qual
serão considerados dois cenários de oferta: um otimista,
com investimentos plenos e outro realista, com algumas restrições de investimentos.
Foram detalhadas as características da oferta para cada cenário
considerado nos anos horizontes, conforme destacado na tabela 5.
Tabela 5 – PlanMob-BH: cenários de
investimentos para melhoria da oferta
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Cenários

Característica

Cenário 1 – 2014

Rede com intervenções previstas para a
Copa do Mundo de 2014

Cenário 2 – 2020

Rede futura com restrição de
investimentos

Cenário 3 – 2020

Rede futura com
investimentos plenos

A última etapa do PlanMob-BH consistiu na apresentação do
Plano de Implantação, Gestão e Monitoramento. Buscou-se harmonizar racionalidade no processo de garantia da continuidade
dos recursos destinados aos investimentos com maximização dos
benefícios sociais, econômicos e ambientais. Também foi estabelecida a forma de controle e acompanhamento dos resultados
obtidos para criação de condições para possíveis revisões durante
o processo de planejamento.
ESTACIONAMENTOS
A restrição da utilização de modalidades de transporte individuais e motorizadas foi abordada pelo PlanMob-BH. Em conformidade
com experiências internacionais já consolidadas, foi elaborada uma
política de desestímulo ao uso dos modos motorizados individuais.
Um dos destaques do PlanMob-BH foram as diretrizes adotadas
para a redução das vagas de estacionamento por meio do gerenciamento da oferta. O plano tem por objetivo evitar que os usuários dos
modos de transporte individual e motorizado sejam beneficiados
diretamente com a disponibilidade de infraestrutura e, assim, reduzir
externalidades como congestionamentos e poluição ambiental.
A política complementar às obras de infraestrutura tem como
princípio não permitir que os estacionamentos sejam um facilitador para o transporte individual motorizado e atuem como
um estímulo para escolha do veículo particular. Então, com a redução da disponibilidade de vagas de estacionamento e o consequente aumento das tarifas regulamentadas dos estacionamentos privados, cria-se uma forma de regulação que incentiva o uso
do transporte coletivo.
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POLÍTICA DE ESTACIONAMENTO PLANMOB-BH
META – Utilizar a oferta e o preço dos estacionamentos como
instrumento de desestímulo ao uso do automóvel.
POLÍTICAS – Eliminar ou restringir significativamente o número de vagas do estacionamento rotativo na Área Central
e, se necessário, sobretaxar os estacionamentos privados
nessa região da cidade.

A restrição de estacionamento na Área Central de Belo Horizonte-MG
poderá ser adotada como uma efetiva medida de gerenciamento da demanda. As principais diretrizes são:
Retirar as vagas de estacionamento das vias para alargamento das
calçadas;
Implantação de vias exclusivas para ônibus e ciclovias; e
Desafogar o trânsito na região.
Para o Cenário 2014 existe uma proposta de aumento de 100% dos
valores atuais para estacionamentos. Os valores médios seriam equivalentes a R$ 10,00 diários.
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Belo Horizonte-MG
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MENSAGEM
O PlanMob-BH é considerado referência em relação ao processo
de elaboração e desenvolvimento de um plano de mobilidade urbana. Destacam-se na experiência de Belo Horizonte-MG a postura
do órgão gestor pela atuação da BHTRANS, a estruturação de um
importante banco de informações e dados, o trabalho de amadurecimento e definição dos conceitos pela equipe técnica envolvida, a
consideração de toda a legislação urbana municipal, a articulação
existente com os operadores do sistema de transporte público e
o órgão gestor metropolitano, além do planejamento urbano enquanto um processo contínuo.

Belo Horizonte-MG
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5.6. TRANSPORTE ILEGAL – PORTO ALEGRE-RS
CONTEXTO
O combate ao transporte ilegal é agora uma obrigatoriedade imposta ao poder público pela Lei nº 12.587 que trata da Política Nacional
de Mobilidade Urbana. A legislação apoia as municipalidades ao permitir a celebração de convênios que visem reprimir a clandestinidade
no transporte público.

A LEI 12.587 E O COMBATE AO TRANSPORTE ILEGAL
A nova lei torna obrigatório o combate do transporte ilegal
pelo poder público;
É garantido ao poder público o direito de celebrar convênios
visando à repressão do transporte clandestino; e
É garantido aos municípios o direito do estabelecimento de
convênios com os órgãos da União e dos Estados, tais como:
polícia rodoviária federal, polícia militar, guarda municipal,
entre outros.

A obrigatoriedade atribuída aos entes municipais é uma realidade no transporte coletivo porto-alegrense. Desde a década de
1970, o município e a região metropolitana de Porto Alegre-RS têm
reunido esforços e atuado no combate preventivo ao transporte ilegal. São ações complementares, existentes nos âmbitos municipal
e metropolitano. Destacam-se no processo o caráter preventivo, a
fiscalização efetiva e os resultados positivos para operadores e usuários. A ação conjunta dos agentes envolvidos, poder concedente,
empresas operadoras e órgãos de segurança, é outra característica
que se sobressai de forma imprescindível.
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COMBATE À CLANDESTINIDADE
No âmbito municipal, já na década de 1970, o transporte coletivo era
prejudicado pelo crescimento da população e o consequente aumento
da frota de veículos particulares. Como alternativa aos deslocamentos
surgiram os lotações. Consistia na adaptação de veículos comuns para o
transporte de uma quantidade maior de pessoas. Criaram-se então condições para o surgimento e a proliferação do transporte ilegal no município.
Naquele momento, o poder público municipal, pressionado também pela crise internacional do petróleo, criou uma alternativa mais
qualificada de transporte para a população; o sistema táxi-lotação. Foi
uma proposta direcionada para dois objetivos maiores: a redução da
utilização do transporte individual e um menor consumo de combustível; e eliminar o transporte ilegal, atuando especialmente nos itinerários que até então eram realizados por operadores clandestinos.
Já nas cidades da região metropolitana, o transporte ilegal atuava
transportando usuários para destinos específicos, como centros comerciais, indústrias e fábricas, principalmente nos horários de pico. Desde
então, as empresas operadoras iniciaram um trabalho de parceria juntamente com o poder público concedente e os órgãos de segurança.
O combate ao transporte ilegal nas cidades da região metropolitana
foi baseado nas seguintes ações: trabalho conjunto de fiscalização; aprovação de legislação que permitia a criação de linhas variantes para aumentar a cobertura do sistema; e a implantação da bilhetagem eletrônica.
AÇÕES E RESULTADOS
O sistema táxi-lotação existente no município de Porto Alegre-RS
foi instituído pela Lei nº 4.187, sancionada no ano de 1976. Anteriormente, foi realizada uma concorrência pública para designação das
permissões para operação do novo serviço.
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Primeiramente, foi dada prioridade de participação para as empresas que operavam o sistema convencional de transporte coletivo, mas
não houve interesse. Em um segundo momento, foram priorizados
os próprios taxistas da cidade. Novamente, não se encontrou interessados. Então, optou-se por fazer uma concorrência ampla e foram
selecionados como permissionários aqueles que se adequavam aos
critérios então estabelecidos.
Em maio de 1977 iniciou-se a operação das primeiras linhas. Naquele momento, foi permitida a utilização de veículos do tipo Volkswagen
Kombi, com capacidade total para o transporte de oito passageiros.
Gradualmente, a capacidade de transporte dos veículos foi aumentada. Em 1980, as Kombis foram substituídas por veículos Vans com capacidade para 17 lugares. No ano de 1992, os veículos utilizados passaram
a ter configuração de micro-ônibus, com capacidade para o transporte
de 21 passageiros, todos com ar condicionado (figura 34).
Em 1994, o sistema foi rebatizado para “Lotação” e encontra-se totalmente incorporado ao cotidiano dos usuários até os dias atuais. Os
números do ano de 2012 demonstram representatividade no transporte coletivo da cidade de Porto Alegre-RS.

SISTEMA SUPLEMENTAR DE TRANSPORTE COLETIVO - LOTAÇÕES
Frota total: 403 micro-ônibus;
Total de linhas: 29;
Desmembramentos de linhas: 18; e
Demanda diária: 57 mil passageiros (ano 2010).

A tarifa para o serviço é fixada entre 1,4 e 1,5 vezes o valor da tarifa
do transporte coletivo por ônibus. Essa determinação encontra-se
presente na Lei nº 9.229/2003, que também define todos os critérios
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Figura 34 – Sistema de lotação em Porto Alegre-RS: micro-ônibus utilizado

e a forma de inserção do serviço de lotação no sistema de transporte
público da cidade de Porto Alegre-RS.
Outro benefício oferecido aos usuários foi a integração do sistema
suplementar de lotações ao sistema convencional por meio da bilhetagem eletrônica. Esse projeto foi desenvolvido pelo atual Sistema
de Bilhetagem Eletrônica de Porto Alegre, o TRI. Após a integração do
sistema de lotações, todos os modais terrestres de transporte coletivo
foram integrados.
Em relação aos municípios da região metropolitana, o combate
ao transporte clandestino é realizado pela parceria entre empresas
operadoras, o poder concedente e os órgãos de segurança pública.
Essas iniciativas, juntamente com projetos de melhoria implantados
no sistema de transporte por ônibus regular, compõem um conjunto
de ações promovidas perenemente para coibir o transporte ilegal. Os
principais destaques são:
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COMBATE AO TRANSPORTE ILEGAL – REGIÃO METROPOLITANA
Fiscalização constante da operação por parte das empresas
operadoras;
Aumento da cobertura do sistema com a criação de linhas
variantes (extensões); e
Implantação do sistema de bilhetagem eletrônica.

Existe um trabalho contínuo de acompanhamento e fiscalização
das linhas do sistema de transporte coletivo nas cidades da região metropolitana. Esse trabalho é realizado principalmente pelas próprias
operadoras. A forma encontrada para pressionar o órgão gestor para
atuar sobre a ocorrência pontual de transporte clandestino é informá-lo oficialmente da ocorrência da ilegalidade. As empresas realizam
levantamentos sistematicamente, que são repassados ao órgão gestor
por meio de ofícios.
Outra iniciativa de grande eficiência é a identificação dos trajetos
com alguma atuação de transportadores clandestinos, ou mesmo
de potencial ocorrência da ilegalidade. A partir desse trabalho, são
criadas linhas denominadas variantes. Essas linhas funcionam como
extensões de itinerários já existentes e funcionam como alternativas
aos deslocamentos dos usuários. Essa medida reduz a possibilidade da
utilização de algum tipo de transporte clandestino.
O aumento da cobertura do sistema, a partir da criação das linhas
variantes, é permitido por legislação. Trata-se de um instrumento de
combate ao transporte ilegal de passageiros com poder de proteção do
mercado das empresas concessionárias. A legislação que regulamenta
a criação das linhas variantes é o Decreto-lei nº 39.185 de 28 de dezembro de 1998, que em seu Título I (Da Definição dos Serviços) apresenta
em seu artigo 5º a seguinte definição para as linhas variantes: “Consti-
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tuem variantes da linha principal, mediante aditivos ao contrato desta,
os serviços executados entre os mercados de origem e destino da concessão ou permissão principal, por itinerário diferente do básico, com
um ou mais terminais ou não”.
Um exemplo da proteção do mercado de usuários de forma prévia foi verificado no município de Gravataí-RS após a instalação do
Complexo Industrial Automotivo de Gravataí (CIAG) no ano 2000. A
empresa concessionária que atende a região e seria então responsável
pelo transporte dos funcionários, com autorização do poder concedente, garantiu o atendimento aos trabalhadores com linhas regulares e
também com a adoção de rotas variantes.
Foram contemplados com as novas linhas os municípios de Alvorada-RS, Guaíba-RS, Esteio-RS, Canoas-RS, Sapucaia do Sul-RS, São Leopoldo-RS e Santo Antônio da Patrulha-RS. O aumento da cobertura do sistema de transporte coletivo, previamente, impossibilitou que o transporte
dos funcionários dos sete municípios fosse realizado pelo transporte
ilegal, o que significaria a perda de uma demanda significativa, conforme quadro a seguir.

ATENDIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL AUTOMOTIVO DE
GRAVATAÍ-RS (CIAG)
Linhas regulares urbanas: 28 (somente serviço comum);
Linhas regulares metropolitanas:11 (serviço comum e executivo);
Rotas variantes: 32 (somente serviço executivo); e
Média mensal de passageiros transportados: 60 mil.

A implantação do Sistema de Bilhetagem Eletrônica (SBE) foi decisiva no processo de combate ao transporte ilegal. O uso dos créditos
eletrônicos reduziu significativamente a utilização de veículos clan-
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destinos pelos usuários. No período anterior à implantação do SBE, era
prática comum a utilização dos bilhetes impressos de vale-transporte
como moeda de troca para utilização do transporte ilegal.
A possibilidade de integração com as demais linhas do sistema e a
melhor organização dos deslocamentos pelos usuários também contribuíram para o aumento da demanda, pois houve uma racionalização
do sistema. Os dados apresentados na tabela 6 pela operadora metropolitana Expresso Rio Guaíba comprovam a eficácia do SBE no combate ao transporte ilegal.
Tabela 6 – Expresso Rio Guaíba: evolução dos passageiros pagantes
Ano

Passageiros
Pagantes
(Mês)

Crescimento da demanda (%)

2006

697.892

-

Observação
Ano anterior ao SBE.

2007

741.800

6,3

Implantação do SBE em junho e início
da comercialização dos créditos em
outubro.

2008

786.439

6,0

Em maio foi finalizada a
comercialização do vale-transporte
em ficha.

2009

801.576

1,9

Em abril não eram mais aceitos
os vales-transportes em fichas
pendentes.

2010

861.335

7,5

2011

870.107

1,0
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Porto Alegre-RS

Pleno funcionamento do SBE.
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MENSAGEM
A postura firme no combate ao transporte ilegal em Porto Alegre-RS e
região metropolitana é realidade desde a década de 1970. Consiste em um
processo com participação de vários agentes envolvidos com a regulação,
operacionalização e fiscalização do sistema de transporte coletivo.
O cenário existente já se apresenta condizente com o princípio de combate ao transporte ilegal da nova lei da Política Nacional de Mobilidade
Urbana. Nesse sentido, a situação apresentada é um ambiente propício
para o desenvolvimento das iniciativas apresentadas pela lei, tais como a
celebração de convênios pelos municípios com órgãos da União e Estados.

Porto Alegre-RS
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xiste um conjunto considerável de boas práticas, que são diretamente associadas à aplicabilidade da Lei nº 12.587/2012. Os relatos
das iniciativas em 12 cidades brasileiras indicam que a questão da
melhoria da mobilidade urbana já vem recebendo prioridade, antes
mesmo da sanção presidencial da lei. Em muitos casos, essas iniciativas
evoluíram ao longo dos anos a partir de ideias simples, que hoje contribuem substancialmente para o desenvolvimento urbano sustentável.
Gradualmente, essas iniciativas tornaram-se boas práticas nacionais e
até internacionais, pois superaram inúmeras dificuldades e limitações
para alcançar as fases de implantação e posterior avaliação positiva
pelos cidadãos.
A colaboração entre os diversos atores envolvidos é provavelmente o fator mais importante para o sucesso das iniciativas
descritas neste caderno técnico de boas práticas. Por meio das entrevistas, visitas e contatos realizados com aquelas organizações
responsáveis pela concepção, desenvolvimento, implantação e monitoramento das diversas iniciativas, foi perceptível a intensidade
dos esforços conjuntos para alcançar objetivos comuns. Algumas
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Análise

vezes, verificou-se que alguns atores tiveram que superar diferenças e divergências históricas para que soluções balanceadas fossem
implantadas. Em outras ocasiões, apenas a partir da construção
de alianças sólidas permitiu-se que os novos conceitos, serviços e
produtos pudessem ser desenvolvidos. Interessantemente, a Lei nº
12.587/2012, no Capítulo IV (Das Atribuições), indica que a colaboração entre os atores envolvidos é fundamental para a viabilização da
Política Nacional de Mobilidade Urbana. Ora, pode-se verificar que
existem boas práticas já consolidadas nesse sentido.
A partir desse ambiente colaborativo em direto alinhamento
com as determinações da lei, as boas práticas, em muitos casos,
vão muito além das definições da Lei nº 12.587/2012. Goiânia-GO e
Campo Grande-MS foram destacadas como boas práticas no cumprimento dos princípios da política nacional de mobilidade urbana,
porque trabalharam arduamente no que se refere a “...eficiência,
eficácia e efetividade na prestação dos serviços de transportes urbanos...”. Para tanto, essas áreas urbanas não simplesmente adotaram
soluções pontuais para os problemas observados, pelo contrário,
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buscaram o redesenho dos sistemas de transportes para que soluções sistêmicas e duradouras fossem estabelecidas. Outro exemplo
interessante é o caso de Curitiba-PR, que não somente dedicou-se
a “...promoção da igualdade no acesso aos serviços e à modicidade
da tarifa para o usuário...”, como também atuou na vanguarda em
relação à divulgação e à transparência das gratuidades concedidas.
Os resultados práticos demonstram a importância e a repercussão
da adoção das boas práticas relatadas. Inquestionavelmente, todas as
iniciativas produziram algum tipo de benefício tangível ou intangível
para a comunidade em geral e não apenas àqueles relacionados ao
sistema de transporte. Por exemplo, o Programa Selo Verde do Rio de
Janeiro-RJ contribuiu para que 1,7 milhão de toneladas de dióxido de
carbono (CO2) não fosse emitida desde 1997. Esse benefício produziu
efeitos positivos para toda a população da região metropolitana do Rio
de Janeiro, que supera 11,7 milhões de habitantes. Consequentemente,
essa iniciativa foi recebida de forma muito positiva por toda a opinião
pública, inclusive todos os setores da mídia que fizeram a ampla divulgação do programa e dos resultados.
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É inquestionável que, mesmo que isoladamente, essas experiências
contribuíram para o aumento da participação do transporte coletivo e não
motorizado na matriz de deslocamentos das cidades que as implementaram. Esse é um dos principais objetivos do Plano de Mobilidade Urbana,
que deverá ser elaborado por todas as cidades com população superior a
20 mil habitantes, de acordo com a exigência da Lei nº 12.587/2012. As boas
práticas aqui apresentadas colaboraram para desenvolver os sistemas de
transporte urbano e melhorar as condições dos deslocamentos urbanos.
Nesse sentido, devem ser tomadas como exemplos a serem contemplados pelas cidades brasileiras em seus planos de mobilidade urbana.
Apesar do conjunto expressivo de boas práticas, nenhuma cidade
incorpora todos os princípios, diretrizes e instrumentos definidos na
Política Nacional de Mobilidade Urbana, conforme a Lei nº 12.587/2012.
Algumas áreas urbanas têm destaque no sucesso das iniciativas, pois
conseguiram combinar esforços tais como política tarifária, priorização do transporte público e gestão ambiental, mas não conseguiram
emplacar medidas inovadoras para estabelecer isenções tributárias,
combate ao transporte ilegal, etc.
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Essas limitações talvez sejam explicadas pela inexistência de
mecanismos de financiamento e incentivos perenes para a questão
da mobilidade urbana. Exceto nos casos em que houve algum tipo de
ação isolada de alocação orçamentária temporária, todas as cidades
visitadas desenvolveram as iniciativas com base em recursos próprios
e/ou de parcerias estabelecidas entre os setores públicos e privados.
Obviamente, essa limitação de recursos de longo prazo provoca questionamentos quanto à sustentabilidade das iniciativas. Essa foi uma
preocupação de todas elas, pois frequentemente os atores envolvidos
mencionavam que não bastava estabelecer uma ótima ideia que não
pudesse ser economicamente viável. Ou seja, pode-se afirmar que
muito mais poderia ser realizado caso políticas públicas de longo prazo
fossem estabelecidas.
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partir dos relatos das boas práticas, pode-se constatar que a Lei
nº 12.587/2012 tem potencial para se tornar realidade em pouco
tempo. Essa constatação advém da verificação de que várias cidades
brasileiras possuem conhecimento e experiência relacionados a vários
elementos críticos da lei. Diferentemente de outras situações legais
neste país, onde a lei é impraticável devido à inexistência das mínimas
condições de cumprimento, a Lei nº 12.587/2012 foi, em parte, concebida com base na realidade daquelas cidades que se posicionaram na
vanguarda da melhoria da qualidade da mobilidade urbana.
Este caderno técnico detalhou o contexto, o processo, a implantação e
os resultados alcançados em diversas iniciativas que estão voltadas para
a adoção da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Com base no levantamento de dados com os principais envolvidos, foi possível apresentar as
principais características dessas iniciativas que se tornaram exemplos de
boas práticas. Pode-se concluir que essas boas práticas são experiências
concretas, consolidadas e exitosas em todos os sentidos.
As boas práticas relatadas são apenas uma pequena amostra
das outras iniciativas que estão acontecendo por todo o Brasil. In-
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conclusões
felizmente, devido a limitações de tempo e espaço, não foi possível
mencionar as outras experiências exitosas que também poderiam
ser associadas à Lei nº 12.587/2012. Certamente, seria viável detalhar dezenas de casos nos quais a conjunção de fatores culminou
na adoção de medidas estruturantes, que proporcionam melhores
condições de mobilidade urbana e desenvolvimento sustentável.
Apesar dos avanços, existem muitos desafios na concretização
da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Eles se referem, principalmente, ao estabelecimento de uma nova mentalidade e modus
operandi para que os entes federativos, o setor privado e a comunidade colaborem e implantem medidas de curto, médio e longo
prazo para tornar muito mais eficientes os transportes urbanos.
Conforme descrito neste caderno técnico, essa nova mentalidade já
é parte da realidade de algumas cidades, mas precisa ser consolidada, divulgada e assimilada rapidamente.
Outro desafio importante refere-se à construção sistêmica da nova
mobilidade urbana. O ideal seria que cada cidade reunisse e implantasse, em um só contexto urbano, as boas práticas relatadas. Poten-
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cialmente, as cidades poderiam combinar as diversas iniciativas, que
atualmente são isoladamente observadas. Por exemplo, uma cidade
poderia ao mesmo tempo utilizar-se das experiências de integração
tarifária, gestão da demanda e do ambiente, combate ao transporte
ilegal e combiná-las dentro do contexto de definição do Plano de Mobilidade Urbana. Ou seja, a partir das experiências existentes, as cidades poderiam avançar rapidamente, sem enfrentar o mesmo nível de
barreiras enfrentadas por outras, já que elas estariam respaldadas no
conhecimento disseminado.
Pragmaticamente, todos esses esforços dependem da criação
de mecanismos de financiamento de longo prazo. Tendo em vista a
importância socioeconômica do setor de transportes urbanos para a
estabilidade e qualidade de vida de milhões de brasileiros, é essencial
tratar do assunto com todas as ferramentas possíveis. Não obstante
o valor de todo o conhecimento técnico-científico que possuímos,
recursos financeiros são essenciais para que os investimentos necessários sejam realizados. Em um país que almeja padrões de qualidade
de vida elevados para toda a população, e não só para uma pequena
parcela, já não se pode mais ignorar a carência do contínuo investimento voltado para melhoria da qualidade. Ademais, enquanto outros países desenvolvidos dedicam vastos contingentes financeiros
diretamente para o subsídio dos transportes públicos, o Brasil sobrecarrega com impostos e tributos a prestação de serviços coletivos
urbanos e, assim, impede a realização de investimentos na renovação
da frota e de equipamentos de tecnologia avançada para implantação de Sistemas Inteligentes de Transportes (ITS). A desoneração
desses impostos e tributos, que hoje representam mais de 30% dos
custos totais do transporte, criaria as condições necessárias para o
aumento da oferta e para a melhoria da qualidade dos serviços. Além
disso, existiria a perspectiva da ampliação dos níveis de integração
intermodal das redes de transportes, que hoje são limitados a poucas
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cidades brasileiras, que têm condições de subvencionar os custos
desse serviço público essencial.
Buscando contribuir para o sucesso da Lei nº 12.587/2012, a NTU continuará atuando para criar, publicar e disseminar informações e conhecimentos avançados sobre a Política Nacional de Mobilidade Urbana.
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resultado final apresentado neste caderno técnico foi obtido mediante um trabalho conjunto realizado pela NTU, suas associadas
e filiadas, juntamente com órgãos gestores de trânsito e transporte
que contribuíram com a disponibilização de dados e informações durante os contatos estabelecidos e as visitas técnicas realizadas.
Sendo assim, fica registrado o agradecimento da NTU às seguintes
instituições:
Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano (ASSETUR) – Campo Grande/MS;
Associação dos Transportadores Intermunicipais Metropolitanos de Passageiros (ATM) – Porto Alegre/RS;
Associação dos Transportadores de Passageiros de Porto Alegre
(ATP) – Porto Alegre/RS;
Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba
(URBES) – Sorocaba/SP;
Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte
(BHTRANS) – Belo Horizonte/MG;
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Agradecimentos

Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado
do Rio de Janeiro (FETRANSPOR) – Rio de Janeiro/RJ;
Grande Recife Consórcio de Transporte (GRCT) – Recife/PE;
Rede Metropolitana de Transporte Coletivo (RMTC) – Goiânia/GO;
São Paulo Transporte S.A. (SPTrans) – São Paulo/SP;
Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Amazonas (SINETRAM) – Manaus/AM;
Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo
Horizonte (SETRABH) – Belo Horizonte/MG;
Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado
do Ceará (SINDIÔNIBUS) – Fortaleza/CE;
Sindicato das Empresas de Transporte Urbano e Metropolitano
de Passageiros de Curitiba e Região Metropolitana (SETRANSP)
– Curitiba/PR;
Transportes Coletivos Grande Londrina Ltda – Londrina/PR; e
Urbanização de Curitiba S.A. (URBS) – Curitiba/PR.
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