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ACESSIBILIDADE DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO 
POR ÔNIBUS  
 
 

 
 

1. Introdução 

Diante da importância do tema “Acessibilidade dos veículos de transporte público urbano por ônibus” e 

da necessidade de reestabelecer o correto entendimento dos fatos, este documento dedica-se a 

contextualização do problema, a análise das principais argumentações e questionamentos. O objetivo é 

produzir insumos que prevaleça o entendimento técnico. As próximas seções descrevem as premissas 

básicas legais, a análise e as conclusões. 

 

2. Premissas básicas  

Desde a promulgação da Constituição Federal (CF) de 1988, ficou estabelecida a obrigação de se fabricar 

veículos com acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência e também de se adaptar os veículos 

de transporte coletivo já em circulação. Em específico, os artigos 227 e 244 indicam que a lei iria dispor 

sobre as normas de fabricação e adaptação de veículos. No caso do transporte público, a Lei no. 

10.098/2000 estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade. 

Subsequentemente, o Decreto no. 5.296/2004 regulamentou a Lei no. 10.098/2000 e definiu que normas 

técnicas seriam preparadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial 

(Inmetro). A Norma Técnica NBR 14.022/2006 foi preparada e amplamente divulgada por todo o país. A 

Figura 1 apresenta o processo que culminou com a publicação da NBR 14.022.  
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Figura 1 – Legislação relacionada a publicação da NBR 14.022 
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A partir do entendimento da legislação vigente, pode-se concluir dois tipos de tratamento a questão da 

acessibilidade. Por um lado, os veículos com fabricação a partir de outubro de 2008 teriam que atender a 

NBR 15.570. Por outro lado, os veículos fabricados até essa mesma data devem respeitar os parâmetros e 

critérios técnicos da NBR 14.022 e a portaria Inmetro n°260. É importante destacar que o Decreto no. 

5.296/2004 indica o prazo de 10 anos para que os sistemas de transporte ficarem acessíveis, ou seja, 

veículos, pontos de paradas, terminais e equipamentos urbanos.  

Como parte do detalhamento quanto aos parâmetros e critérios técnicos a serem observados em todos os 

elementos do sistema do transporte coletivo de passageiros de características urbanas, a seção 6 da NBR 

14.022 trata especificamente do veículo. De particular interesse é a parte introdutória da seção 6, cujo 

texto é reproduzido abaixo: 

“....Não deve existir nenhum obstáculo/impedimento técnico na entrada e na saída do veículo que se 

constitua em barreira física para as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.  

Para ser considerado acessível, o veículo deve possuir uma das características a seguir: 

a) piso baixo; 

b) piso alto com acesso realizado por plataforma de embarque/desembarque; 

c) piso alto equipado com plataforma elevatória veicular. 

A utilização de veículo de piso alto equipado com plataforma elevatória veicular pode ser considerada nos 

casos em que as alternativas a) e b) não possam ser utilizadas. 

A decisão quanto a escolha das características do veículo acessível é prerrogativa do Poder Concedente de 

Transporte. Recomenda-se que esta decisão leve em consideração a infraestrutura do sistema de 

transporte disponível, as condições de operação e as características físicas das vias que possam dificultar 

ou impedir a plena circulação dos veículos, como, por exemplo, concordância entre vias, valetas, lombadas 

e raios de curvatura ...”. 

Posteriormente, a Portaria 260/2007 do Inmetro estabeleceu as normas para a adaptação dos veículos 

usados. Especificamente em relação a instalação da plataforma elevatória, o artigo 5º portaria indica: 

“...Art. 5º Estabelecer que a instalação da plataforma elevatória veicular, nos veículos de características 

urbanas, ficará a critério dos Órgãos Gestores do sistema de transporte coletivo de passageiros, desde que 

as suas características construtivas originais permitam esta instalação, e que a mesma seja devidamente 

autorizada pelos fabricantes destes veículos...” 

Em relação aos fabricantes dos veículos, a Associação Nacional dos Fabricantes de Ônibus (FABUS), 

manifestou-se, conforme carta enviada à NTU (vide Anexo I). Essa carta declara expressamente que não é 

recomendável a realização de adaptações dos veículos para que as plataformas elevatórias sejam 

instaladas.  
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3. Análise  

Veículos fabricados após 2008, de acordo com o Decreto nº 5.296, já foram fabricados seguindo os 

critérios de acessibilidade definidos nas NBR 14.022 e 15.570.   

No caso dos veículos fabricados em 2008, deverá ser observada a Portaria nº 432, de 01 de dezembro de 

2008, para os veículos fabricados entre 1º de janeiro e 15 de outubro de 2008, os quais deverão atender o 

item 6.3.2 - Adaptação de Acessibilidade Tipo 1 do Regulamento Técnico de Qualidade da Portaria nº 

260/2007. 

Já os veículos fabricados entre 16 de outubro de 2008 e 17 de dezembro de 2010, deverão observar a 

Portaria nº 292, de 26 de julho de 2010, atendendo as exigências do citado item 6.3.2 – Adaptação de 

Acessibilidade Tipo 1 do Regulamento Técnico de Qualidade aprovado pela Portaria Inmetro nº 260/07, 

bem como ser inspecionados por Organismos de Inspeção Acreditados (OIA), visando a obtenção do Selo 

de Acessibilidade. 

Para os veículos produzidos entre 2002 e 2007 deverão ser adotadas as adaptações de acessibilidade Tipo 

1 e Tipo 4, que são: 

• Adaptação de Acessibilidade Tipo 1: Modificação realizada no veículo destinado ao transporte 
coletivo urbano de  passageiros, composta pelo conjunto das adaptações tipos 2 e 3, na qual deve 
atender as adequações no salão de passageiros para facilitar o deslocamento interno,  
principalmente das pessoas com deficiência visual ou mobilidade reduzida, além da comunicação 
visual atender a identificação de bancos reservados, pontos de apoio ao longo do salão, e as 
adequações do letreiro da linha operada pelo veículo. Pode estar integrada a essa modificação a 
instalação da plataforma elevatória veicular.  

• Adaptação de Acessibilidade Tipo 4: Modificação realizada no veículo destinado ao transporte 
coletivo urbano de  passageiros, composta pelo conjunto das adaptações tipos 1, 2 e 3, específica 
para situações de embarque e desembarque ao nível do piso do veículo. 

 

Para os veículos produzidos entre 1997 e 2001 e para os veículos produzidos até 1996 deverão ser 

adotadas, respectivamente, as adaptações de acessibilidade Tipo 2 e Tipo 3, que são: 

• Adaptação de Acessibilidade Tipo 2: Modificação realizada no veículo destinado ao transporte 
coletivo urbano de passageiros, composta pela adaptação tipo 3, na qual deve atender as 
adequações de reposicionamento dos bancos reservados para próximo da porta principal de 
acesso, além da melhoria na iluminação interna, e da região dos degraus, inclusive a identificação 
dos limites dos degraus. 

• Adaptação de Acessibilidade Tipo 3: Modificação realizada no veículo destinado ao transporte 
coletivo urbano de passageiros, na qual deve atender as adequações de eliminação da passarela 
indutora de fluxo de passageiros (chiqueirinho) e eventual readaptação da catraca registradora de 
passageiros. Pode estar integrada a essa modificação a instalação da plataforma elevatória veicular. 
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Segundo a resolução Contran nº 402/2012, uma vez realizadas as adaptações necessárias para atender a 
legislação vigente, as empresas operadoras deverão apresentar o veículo a Instituição Técnica Licenciada 
(ITL) para a emissão do Certificado de Segurança Veicular (CSV). De posse do CSV, a empresa operadora 
deverá encaminhá-lo ao órgão ou entidades executivas de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, para 
que seja registrado no CRV/CRLV a indicação de que o veículo é acessível e o tipo de acessibilidade. 
 
Este registro permitirá a utilização do veículo sem qualquer restrição legal em relação a questão da 
acessibilidade. Ou seja, o veículo estará de acordo com todos regulamentos de acessibilidade definidos por 
lei. 

 

4. Conclusões 

• As adaptações dos veículos deverão obedecer às especificações da Portaria do Inmetro nº 
260/2007, sendo que estão apresentadas na NBR da ABNT nº 14022/2009 as características 
necessárias para que o veículo seja considerado acessível. Em seu item 6, a norma citada define que 
a decisão quanto à escolha das características do veículo acessível é prerrogativa do Poder 
Concedente de Transporte. O Decreto nº 5.296/2004, parágrafo 3º, artigo 38, estabelece que os 
veículos dos serviços de transporte deverão estar totalmente acessíveis no prazo máximo de 120 
meses a contar da data de publicação deste decreto, ou seja, o prazo máximo estabelecido é 02 de 
dezembro de 2014. Entretanto, no mesmo artigo anteriormente citado, o decreto também 
estabelece obrigações para o Poder Concedente. De acordo com a legislação, é necessário tornar 
acessível, no prazo máximo de 120 meses (02 de dezembro de 2014), toda a infraestrutura de 
transporte público relacionada aos pontos de embarque e desembarque, terminais, estações e 
demais equipamentos urbanos; 

• É importante destacar que para considerar um veículo acessível, não necessariamente é obrigatória 
a instalação da plataforma elevatória, segundo a lei; e 

• Nos casos em que a adaptação do veículo é realizada, é obrigatório o registro da adaptação no 
CRV/CRLV.  

 

5. Informações para Contato 
Telefone: (61) 2103-9293 / 2103-9287 
E-mail: ndt@ntu.org.br  
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ANEXO I – CARTA DA FABUS À NTU 

 

 


