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RESUMO 

 

 

A presente pesquisa apresenta um diagnóstico e um Plano de Intervenção (a nível de Plano de 

Massas) do Terminal da Fonte do Bispo e áreas adjacentes, localizado em São Luís - 

Maranhão. Tem como objetivo auxiliar na evolução da mobilidade de São Luís através de um 

estudo sobre um dos seus primeiros terminais rodoviários urbanos, mais especificamente 

conseguir entender o papel desempenhado por um terminal rodoviário de passageiros na 

cidade, em especial pelo Terminal da Fonte do Bispo e compreender as dinâmicas de usos na 

área em estudo, com vistas a estabelecer seus problemas e suas potencialidades. Inicia-se com 

uma fundamentação teórica a fim de compreender normas básicas sobre o transporte e 

terminais de ônibus e de conhecer classificações dos mesmos com o propósito de entender o 

universo que se insere o transporte rodoviário público (em especial os terminais de ônibus). 

Como resultado, há a concretização do diagnóstico das potencialidades e problemas 

encontrados na área em estudo e de um Plano de intervenção a nível de estudo preliminar com 

foco no Plano de Massas, explicando e exemplificando uma maneira de organizar fluxos e 

serviços a fim de garantir qualidade a toda população local, possibilitando estudos e projetos 

futuros para a área estudada. 

 

Palavras-chave: Terminal, Ônibus, São Luís. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

This research presents a diagnosis and Intervention Plan (Mass Plan level) of Fonte do Bispo 

Terminal and surrounding areas, located in Sao Luis - Maranhão. It aims to assist in the 

development of the St. Louis mobility through a study of one of its first urban bus terminals, 

more specifically be able to understand the role played by a bus passenger terminal in the city, 

especially by the Fonte do Bispo Terminal and understand the dynamics of uses in the study 

area, in order to establish their problems and their potential. It begins with a theoretical 

foundation in order to understand basic rules about the transport and bus terminals and know 

classifications of the same with the purpose of understanding the universe that fits the public 

road transport (especially the bus terminals ). As a result , there is the realization of diagnosis 

of potential and problems encountered in the study area and of a intervention plan on a 

preliminary study focusing on the mass plan, explaining and illustrating a way to organize 

flows and services to ensure quality at all local people , enabling studies and future projects 

for the studied area. 

 

Key words: Terminal, Bus, São Luís. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A vida urbana traz muitos benefícios para a humanidade, assim como traz muitas 

questões a se resolver, tal qual o transporte. Segundo Ferraz e Torres (2004), em cidades 

pequenas, o modo de locomoção mais comum é a pé. Com o crescimento da cidade, a forma 

de se transportar vai ficando cada vez mais complexa. Inicia-se então o uso de veículos 

particulares. Em cidades de médio porte já é observada a complexidade no próprio sistema 

viário (ruas mais largas, vias expressas etc.) e nas formas de locomoção, com introdução do 

transporte público mais comum: o ônibus.  

E assim segue – pelo menos em teoria – o sistema de transporte acompanhando o 

desenvolvimento da cidade, culminando em diferentes formas de locomoção (tanto 

particulares como públicas) e artifícios para gerir essa circulação de produtos e pessoas (vias 

expressas, viadutos, faixas preferenciais etc.). 

 
As atividades comerciais, industriais, educacionais, recreativas etc., que são 

essências à vida nas cidades modernas, somente são possíveis com o deslocamento 

de pessoas e produtos. Assim, o transporte urbano é tão importante para a qualidade 

de vida da população quanto os serviços de abastecimento de água, coleta de esgoto, 

fornecimento de energia elétrica, iluminação pública etc. 

A mobilidade é sem dúvida, o elemento balizador do desenvolvimento urbano. 

Proporcionar uma adequada mobilidade para todas as classes sociais constitui uma 

ação essencial no processo de desenvolvimento social das cidades. 

(FERRAZ; TORRES, 2004, p.1) 

 

Em várias partes do mundo já se percebe o incentivo do transporte público e de 

transportes sustentáveis, como na Dinamarca ou até mesmo no Brasil, a exemplo de Curitiba 

(como será possível perceber nas referências projetuais estudadas). Mas a maioria das cidades 

brasileiras não acompanham essa prática, sendo os grandes congestionamentos um dos 

principais problemas urbanos discutidos no cotidiano do país. 

Ao se pensar em países subdesenvolvidos, onde nem todos podem adquirir um 

transporte particular – e que, na verdade, nem deveriam precisar – o transporte coletivo se 

mostra uma alternativa de baixo custo e que pode trazer grande segurança e comodidade. Para 

tanto, algumas medidas devem ser tomadas. Entre elas, o cuidado, atenção e manutenção dos 

componentes que fazem todo esse sistema de transporte funcionar. 
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As atividades econômicas da maioria das cidades dependem do transporte público, 

pois esse é o modo utilizado por grande parte dos clientes e trabalhadores do 

comércio, do setor de serviços e da indústria. Também do transporte público 

dependem as atividades sociais (recreativas, esportivas, religiosas etc.), pois grande 

parte das pessoas se deslocam utilizando esse modo, por necessidade ou preferência. 

O transporte público é, assim, imprescindível para a vitalidade econômica, a justiça 

social, a qualidade de vida e a eficiência das cidades modernas. 

(FERRAZ; TORRES, p. 5) 

 

 

No Maranhão, o crescimento de São Luís tem sido paralelo às ondas econômicas 

que ocorreram no estado. Em 1991, o censo do IBGE divulgou que o município apresentava 

uma população total de 691.596 habitantes. Já no censo de 2010, o município apresentou um 

aumento populacional de aproximadamente 47%1. Em outras palavras, em um pouco mais de 

duas décadas, São Luís se encontra com quase o dobro de habitantes. Mas questiona-se até 

que ponto o sistema de transporte vem acompanhando o crescimento e desenvolvimento da 

cidade. 

 

A falta de planejamento e gestão compromete a eficiência e a qualidade do 

transporte coletivo, prejudica a qualidade de vida da comunidade e pode levar a uma 

competição predatória entre operadores, provocando a desordem econômica e legal 

do sistema. 

(FERRAZ; TORRES, 2004, p. 6) 

 

O investimento em infraestrutura rodoviária aconteceu desde o governo de 

Getúlio Vargas e posteriormente no de Juscelino Kubitschek. Atualmente, tem-se um 

crescimento na frota de veículos particulares. Cidades pensadas através dos conceitos de Le 

Corbusier reforçaram essa necessidade, enquanto que o transporte coletivo ficou esquecido.  

Ao mesmo tempo em que visualizamos um crescimento da frota, nos encontramos 

em um processo reverso, uma busca pela humanização da cidade e pela sustentabilidade. O 

grande número de veículos fez com que o indivíduo ao escolher a locomoção particular, 

sofresse com o desgaste de horas em engarrafamentos estressantes. Percebe-se assim que, 

embora os carros proporcionem qualidade e conforto, não são sinônimos de praticidade, pois 

o indivíduo despende horas em seu deslocamento e enfrenta dificuldades para encontrar 

estacionamento. 

Assim, a presente pesquisa pretende auxiliar na evolução da mobilidade de São 

Luís através de um estudo sobre um dos seus primeiros terminais rodoviários urbanos: o 

Terminal da Fonte do Bispo. Culminando em um diagnóstico das potencialidades e problemas 

encontrados na área em estudo e em uma proposta de intervenção com foco no Plano de 

                                                 
1 Em 2010, São Luís já se encontrava com 1.014.837 habitantes e estimou-se uma população de 

1.064.197 para o ano de 2014. 
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Massas, fornecendo um ponto de partida para pesquisas e projetos futuros que venham a ser 

propostos à área. Para tal, é necessário entender o papel desempenhado por um terminal 

rodoviário de passageiros na cidade – em especial pelo Terminal da Fonte do Bispo – e 

compreender as dinâmicas de usos na área em estudo, com vistas a estabelecer seus problemas 

e suas potencialidades.  

Dessa forma, pretende-se organizar fluxos e serviços adequados às necessidades 

de toda a população local, já que – devido a sua grande importância para o transporte como 

um todo – o terminal influência direta e indiretamente todos os cidadãos de São Luís.  

O trabalho explana sobre o transporte rodoviário, analisando suas classificações e 

seus elementos de constituição. Para tal, também será introduzido as outras modalidades de 

transporte além do rodoviário, utilizando principalmente Gularte (2012), ANTT (2010) e a 

Constituição Federal de 1988 como principais leituras especializadas. 

Após entendimento de tais classificações e elementos de constituição, serão 

explicados com detalhes os terminais rodoviários de passageiros, introduzindo também 

estudos de Ferraz e Torres (2004), Gouveia (1980) e Falcão (2009), esclarecendo sobre as 

variadas definições encontradas nas referências estudadas para em seguida compreender as 

diferentes formas de classificações de um terminal. Depois, detalhar-se-á a logística de fluxo 

de tal espaço, evidenciando as necessidades que cada espaço necessita ter para seu adequado 

funcionamento.  

Importante ainda reunir normas e diretrizes sobre terminais pois auxiliará no 

projeto a ser realizado. Para tal, também é imprescindível a explicação dos elementos 

constitutivos do mesmo, evidenciando as necessidades dos usuários diretos ou indiretos do 

espaço em questão. Da mesma forma, os casos de CETRAM El Rosário (México), Terminal 

Pinheirinho (Curitiba) e Terminal da Lapa (São Paulo) servirão de referências projetuais, 

permitindo entender a teoria vista em prática, além da apresentação de similaridades aos 

elementos encontrados no Terminal da Fonte do Bispo, Praça do Trabalhador e Praça Jaime 

Cruillas. 

Após a análise teórica adquirida, será feito o estudo de caso, culminando em um 

diagnóstico com levantamento fotográfico, entendimento da legislação local e destaque dos 

seus problemas e suas potencialidades. Para isso, também será realizado estudos teóricos 

sobre o local, através de Oliveira (2011) e da Legislação Urbanística de São Luís, além de 

diálogos e questionamentos informais com os usuários nas visitas “in loco” e com a SMTT. 
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Assim, dar-se-á início a proposta propriamente dita, onde será realizado um 

programa de necessidades específico e reorganização dos fluxos, resultando assim na proposta 

de intervenção a nível de estudo preliminar, com foco no plano de massas. Possibilitando que 

o estudo se torne um ponto de partida para demais pesquisas e projetos futuros que venham a 

ser propostos para a área. 
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2 O TRANSPORTE RODOVIÁRIO E SEUS ELEMENTOS DE CONSTITUIÇÃO 

 

 

Diferentes modos de transporte antecedem a classificação de transporte 

rodoviário. Segundo Juliana Gularte (2012), o transporte é classificado de acordo com o meio 

onde ele atua – ou seja, em terra, na água, ou no espaço aéreo – e também de acordo com a 

maneira que o veículo se locomove (sobre rodas, turbina, hélices etc). Dessa forma, são 

estabelecidos os quatro principais subsistemas de transporte: o aquático, o aéreo, o terrestre e, 

o dutoviário, não categorizado por outras fontes. 

Reiterando a explicação anterior, Gularte (2012), através da Constituição Federal, 

afirma que: 

 

A divisão constitucional dos transportes é realizada segundo: i) o meio natural onde 

ocorre o deslocamento; ii) o tipo de via; iii) a jurisdição ou transposição de limites 

político administrativos no deslocamento; e iv) o tipo de objeto transportado. O 

meio natural estabelece a navegação aeroespacial, os transportes aéreo, aquático e 

terrestre. 

(GULARTE, 2012 apud BRASIL, 1998, art.178). 

 

O transporte dutoviário é a movimentação de fluidos e gases pela tubulação, ou 

seja, transporte de produtos em meio terrestre; pode ser subdividido em oleoduto, gasoduto ou 

outro. O transporte aquático é aquele em que percorre pelas águas, pode ser subdividido no 

transporte interior, cabotagem e marítimo. O transporte aéreo é aquele que percorre pelo ar, 

composto pelo transporte doméstico e internacional. E, finalmente, o transporte terrestre, este 

percorre o solo, ramifica-se em sistema ferroviário e rodoviário. Os meios de transporte 

podem ser interligados ou não, mediante um projeto de sistema integrado de transportes que 

objetiva a racionalização e eficiência dos trajetos. 

Segundo o Ministério dos Transportes, o transporte rodoviário é aquele cujo 

deslocamento acontece sobre rodas, em vias de rodagem (pavimentadas ou não). Pode 

transportar mercadorias e pessoas e é realizado na maioria das vezes por veículos 

automotores, ou seja, aqueles que utilizam no deslocamento outra fonte de energia que não à 

tração animal ou humana, eles possuem motor próprio que transforma a fonte de energia 

utilizada em energia mecânica. São esses: carro, motocicleta, ônibus, caminhão, veículos de 

passeio etc.  
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Quanto ao transporte rodoviário de passageiros, Gularte (2012) também explica 

sobre outras divisões de acordo com a trajetória, o que literaturas especializadas dividem em 

urbano, interurbano, internacional e rural.  

Urbano e rural se diferenciam operacionalmente a partir do perímetro urbano do 

município, que classifica a área urbana e a área rural. Quando há transposição das fronteiras 

político-administrativas dos municípios, define-se o transporte interurbano, este pode ser 

metropolitano, estadual ou intermunicipal, interestadual e internacional. Alguns autores 

também relacionam o motivo da viagem, a frequência dos deslocamentos, a cobertura da rede 

de transporte, a distância e o tempo de viagem para classificar os tipos de transportes. Os mais 

comuns são o transporte urbano e o interurbano. 

Deste modo, pela constituição, o transporte rodoviário de passageiros é divido em 

municipal (urbano ou rural), intermunicipal (semiurbano ou longa distância), interestadual 

(semiurbano ou longa distância) e internacional (semiurbano ou longa distância). Para a 

presente pesquisa, é interessante destacar as classificações do transporte rodoviário de 

passageiros do tipo regular municipal e intermunicipal, pois serão aqueles encontrados na área 

estudada. Tais classificações definem-se como: 

• Transporte rodoviário internacional de passageiros é aquele que transpõe 

as fronteiras nacionais; 

• Transporte rodoviário interestadual de passageiros é aquele que atende 

mercados com origem e destino em Estados distintos, ou entre Estados e o 

Distrito Federal; 

• Transporte rodoviário interestadual semiurbano de passageiros é aquele 

que, com extensão igual ou inferior a setenta e cinco quilômetros e 

característica de transporte rodoviário urbano, ocorre entre Municípios de 

diferentes Unidades Federativas que possuam características de transporte 

urbano; 

• Transporte urbano de passageiros é aquele que se utiliza de ônibus urbano; 

• Fretamento contínuo é o serviço prestado a pessoas jurídicas para o 

transporte de seus empregados, com prazo de duração máxima de doze meses 

e quantidade de viagens estabelecidas, com contrato escrito entre a 

transportadora e seu cliente; 



20 

 

• Fretamento eventual ou turístico é o serviço prestado à pessoa ou a um 

grupo de pessoas, em circuito fechado, com emissão de nota fiscal e lista de 

pessoas transportadas, por viagem.  

• A regularidade da oferta de serviço permite classificar o transporte 

rodoviário de passageiros como regular ou não regular/comemorativo e o 

fretamento contínuo do eventual/turístico; 

• A transposição de limites político-administrativos durante o percurso 

permite classificar o transporte municipal, intermunicipal, interestadual e 

internacional, bem como o municipal em urbano e rural;  

• De acordo com a distância percorrida e o tipo de veículo, é possível 

classificar o transporte urbano de passageiro em semiurbano ou longa 

distância. 

(ANTT, 2010; BRASIL, 1998; GULARTE, 2012 ). 

 

A Figura na página 21 sistematiza a classificação dos transportes, com ênfase no 

objeto da presente pesquisa. 
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Fonte: ANTT; BRASIL, 1998; GULARTE, 2012 

Elaboração: Própria, 2015 
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Figura 1 – Classificação do Transporte Rodoviário com destaque para a classificação encontrada no objeto em 

estudo 
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Ferraz e Torres (2004, p.25) ainda fazem uma classificação paralela a já 

mencionada, dividindo o transporte urbano – e por consequência, o intermunicipal, 

interestadual e internacional – de acordo com a propriedade do veículo, a liberdade de uso e a 

capacidade: privado ou individual; público, coletivo ou de massa; e semipúblico. Mesmo que 

o presente trabalho se refira primordialmente ao transporte público, é preciso entender e 

considerar os demais para oferecer mobilidade ao local e a cidade. 

• Privado ou individual: o veículo é conduzido por um dos usuários, dando a 

ele liberdade de escolha da hora de partida e percurso, dando total 

flexibilidade de uso no espaço e tempo. Os mais comuns são: a pé, bicicleta, 

motocicleta, automóvel, van, caminhonete, montado em animal e veículo de 

tração animal; 

• Público, coletivo ou de massa: via de regra, os veículos pertencem a uma 

empresa e operam em rotas predefinidas e em horários fixos, não havendo 

flexibilidade no uso do espaço tempo. Normalmente é preciso caminhar 

grandes distâncias até pontos específicos na rota do veículo. Os mais comuns 

são: ônibus, bonde, pré-metrô, metrô e trem suburbano (metropolitano); 

• Semipúblico: o veículo pertence a uma empresa ou indivíduo e pode ser 

utilizado por um grupo específico ou qualquer pessoa, tendo rota e horários 

adaptáveis conforme a vontade do usuário, ou seja, tem características 

intermediárias entre os modos privados e públicos. Os mais comuns são: táxi, 

mototáxi, carona programada, lotação (van ou microônibus), veículo fretado e 

veículo alugado. 

 

Portanto, para garantir a qualidade no transporte público de passageiros (e por 

vezes também no privado e semipúblico), há pontos específicos na rota dos veículos para 

embarque e desembarque. São os pontos de parada e as estações/terminais. Nas seções 

seguintes, será falado com mais detalhes sobre as estações de ônibus, objeto de estudo deste 

documento. 
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3 TERMINAIS RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS 

 

 

Um importante componente para o transporte rodoviário de passageiros é o 

Terminal Rodoviário. Segundo Ferraz e Torres (2004), “Terminal (estação) de ônibus é o 

local onde são implantadas as instalações apropriadas para embarque e desembarque de 

passageiros”.  

O Terminal funciona como elemento de conexão e de articulação para as 

diferentes linhas de ônibus. Através dele é possível conectar com áreas vizinhas e, também, 

articular os diferentes meios de transporte que compõem o sistema integrado de transporte 

urbano, tanto privados (a pé, bicicleta, automóvel, motocicleta etc.) como públicos ou 

semipúblicos (táxi, mototáxi, lotação). Garantindo, assim, a mobilidade e a fluidez, pois 

fornecem uma diversidade de linhas, além de estrutura física diferenciada e serviços 

específicos para melhor atendimento dos passageiros. Quanto à estrutura diferenciada pode-se 

citar: edificação de grande porte comparando-se às paradas, banheiros, bebedouros, lixeiras, 

bancos, iluminação, telefone público etc. Quanto aos serviços específicos, tem-se balcão de 

informações, posto de bilhetes, lojas comerciais, lanchonetes, xerox, guarda-volumes e 

juizado de menores, os dois últimos mais comuns para terminais intermunicipais, 

interestaduais ou internacionais. (FERRAZ; TORRES, 2004; NUNES, 2015).  

 

“As estações rodoviárias podem ser caracterizadas como um componente de apoio 

ao sistema de transporte de uma localidade, aonde se processa a interação entre o 

passageiro e o sistema de locomoção. Além disso, elas garantem a estrutura física e 

operacional para o deslocamento eficaz e seguro de passageiros na interconexão 

entre a origem e o destino. ”  

(GOUVEIA, 1980, p. 6 apud NUNES, 201, p. 22). 

 

A Constituição Federal de 1988 define os Terminais Rodoviários de Passageiros 

como: 

 

XXXII - terminal rodoviário de passageiros: local público ou privado, aberto ao 

público em geral, destinado ao embarque e desembarque de passageiros e ao 

controle da prestação dos serviços de transporte de passageiros, permitindo a 

articulação entre redes de transporte e provendo serviços de apoio aos usuários e à 

tripulação; 

 

Assim como acontece com o transporte rodoviário em toda a sua amplitude, os 

terminais urbanos também são classificados conforme suas características e seu 

funcionamento em diferentes aspectos. Detalhado a seguir. 
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3.1 Classificação dos Terminais 

 

 

Assim como o próprio sistema de transporte rodoviário de passageiros, os 

terminais também são classificados de diferentes formas, a partir de leituras especializadas 

(Gouvêa, 1980; Gularte, 2012; Ferraz; Torres, 2004), compreende-se que os terminais podem 

ser classificados de acordo com a forma de integração que promovem, os modos de 

transporte, o tempo de parada e até o tipo de viagem.  

Dependendo da forma de integração, os terminais podem ser classificados como 

abertos ou fechados. Quando propiciam integração física e tarifária das linhas, são chamados 

de terminais fechados; quando fornecem apenas a integração física, são chamados de 

terminais abertos. 

Os terminais abertos podem ter integração tarifária por meio de validador 

eletrônico nos coletivos e bilhetes ou cartões inteligentes (como bilhete único), diferenciando-

se, portanto, do Terminal Fechado, pois este não precisa de comprovante tarifário algum, já 

que uma vez no interior do terminal, é subentendido tal ação e, nesse caso, o passageiro faz a 

entrada no transporte pela porta de desembarque, após a catraca. 

A integração física acontece “quando o transbordo de passageiros (transferência 

de um veículo para outro) é realizado em local apropriado, exigindo pequenas distâncias de 

caminhada por parte dos usuários” (Ferraz; Torres, 2004, p. 125). Isso também gera outra 

classificação a partir da integração dos modos de transporte: terminais intermodais e terminais 

intramodais. 

• Terminais Intermodais – transferência de passageiros ocorre entre veículos 

de modos diferentes; 

• Terminais Intramodais – transferência de passageiros ocorre entre veículos 

do mesmo modo. 

Essa integração intramodal é a mais evidente em terminais de integração urbanos, 

principalmente em São Luís. A integração intermodal ocorre através de plataformas, 

estacionamentos e serviços de apoio para outros meios de transporte próximos aos terminais, 

prática visível no Terminal da Fonte do Bispo, no Anel Viário (seção 4). 

Classifica-se também os Terminais pelo tempo em que o veículo permanece no 

mesmo, alcunhando-os de terminais de passagem e terminais de início e fim de viagem. As 

estações (terminais) de passagem são como pontos de paradas: o veículo permanece apenas o 

tempo necessário para o embarque e desembarque, não havendo um controle preciso de 
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horários. Já os terminais de início e fim de viagem, o tempo de parada é controlado para que 

sejam seguidos à risca os horários estabelecidos. Isso exige baias de estacionamento, o que 

faz com que esses terminais necessitem de áreas maiores que os terminais de passagem. 

Há ainda a diferenciação quanto ao tipo de viagem, normalmente a mais 

conhecida. São os chamados Terminais Urbanos e Terminais Rodoviários. Os Terminais 

Urbanos são aqueles que se encontram apenas linhas municipais, que transitam na zona 

urbana da cidade. Já os Terminais Rodoviários são aqueles que promovem viagens 

intermunicipais, interestaduais e até internacionais. Gouvêa (1980) explica que em cidades 

pequenas – quando a população se locomove apenas por modos de transporte privados – há 

apenas a existência das linhas para outras cidades, estados ou países, ao passo em que a 

cidade vai se expandindo, esse mesmo Terminal Rodoviário pode atender as linhas locais até 

o momento em que a cidade necessitar de um ou mais Terminais Urbanos na cidade. 

A Figura 2 a seguir demonstra a classificação do Transporte Rodoviário de 

Passageiros, com ênfase no objeto da presente pesquisa: 

Figura 2 – Quadro de Classificação do Terminal Rodoviário de Passageiros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GOUVÊA, 1980; Gularte, 2012; FERRAZ; TORRES, 2004 

Elaboração: Própria, 2015 
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No que se refere a classificação dos Terminais com o partido arquitetônico, Lívia 

Falcão (2009) estabelece 3 categorias: Terminal de Superfície, Terminal Elevado e Terminal 

Subterrâneo (Figura 3,Figura 4 e Figura 5, respectivamente). No entanto, tendo como base o 

objeto da presente pesquisa, estabeleceu-se um recorte no modelo de terminal de superfície, 

que tem as seguintes características: 

 Superfície – Não depende de circulações verticais (podendo haver pontes ou tuneis 

para pedestres), tem acesso no nível da rua e necessita de cobertura contra intempéries 

(é a cobertura que definirá a forma do terminal, portanto deve ser bem estudada para 

minimizar impactos físico e visual). Ideal para modelos com baixo volume de 

passageiros. Apesar de simples, as estações de superfície ainda requerem proteção 

sonora e de gases para maior conforto dos usuários; 

Figura 3 – Terminal de Superfície  

 

Fonte: FALCÃO, 2009 

 

Figura 4 – Terminal Elevado  

 

Fonte: FALCÃO, 2009 
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Figura 5 – Terminal Subterrâneo  

 

Fonte: FALCÃO, 2009 

 

Outro aspecto de extrema relevância, diretamente vinculado à classificação do 

terminal, diz respeito à hierarquia de fluxos. Grande parte dos espaços a serem projetados 

incluem pessoas e veículos em trânsito. Nesse sentido, é preciso estabelecer uma logística que 

permita um fluxo eficiente e seguro para os usuários. A seguir será comentando sobre a 

logística desses. 

 

3.2 A Logística de Fluxos 

 

 

Em qualquer projeto de terminal, especialmente os multimodais, é preciso uma 

observação nos fluxos dos modos motorizados e dos não-motorizados, o terreno disponível e 

o impacto no uso do solo. A hierarquia de prioridade quanto aos acessos deve ser: 

primeiramente os pedestres, em segundo lugar os coletivos, e em terceiro lugar os veículos 

individuais.  

Falcão (2009) traçou dois fluxogramas mostrando as operações dos coletivos e 

dos usuários. Em relação ao trajeto dos coletivos, mostra aquele que está iniciando as suas 

atividades (vermelho), o que está finalizando-as (azul) e aquele que realiza 

embarque/desembarque e continua exercendo suas atividades (amarelo). Percebe-se que 

somente o último caso não passa pela regulagem de fluxo, ou seja, recolhimento ou início da 

função. 
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Figura 6 – Operações dos coletivos, trajetos possíveis 

 

Fonte: FALCÃO, 2009 

 

Já o trajeto dos usuários, o fluxograma apresenta a utilização do terminal apenas 

como embarque e desembarque, exercendo a troca de veículos de mesmo modo de transporte 

ou modos diferentes, com ou sem utilização de algum serviço disponível no terminal. Na 

chegada ao terminal, caso seja sistema fechado de integração, há a necessidade de passar pela 

bilheteria tanto para usufruto de serviços (azul) como para embarque (amarelo). Em terminais 

abertos, a bilheteria pode ser interpretada como posto de aquisição de cartão eletrônico e 

recarga e o uso do serviço pode ser feito independente do uso do transporte. 

 
Figura 7 – Operações dos usuários  

 

Fonte: FALCÃO, 2009 

 

O esquema apresentado exibe os pontos críticos na logística distributiva em um 

terminal de passageiros. Observa-se que o momento crítico onde os fluxos entre usuários e 

veículos se cruzam ocorrem nas operações de embarque e desembarque, zonas que podem 

gerar conflitos quando os acessos não são projetados de forma a atender às necessidades. 

Nesse sentido, a presente pesquisa tentou entender e mapear os diferentes fluxos de forma 

que, mais adiante, pudessem ser organizados em um diagrama funcional a ser incorporado no 

projeto arquitetônico a ser proposto.  
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A entrada e saída do terminal – ação praticada por ambos – é outro ponto que 

comumente pode trazer conflitos, bem como a transferência para outros modais. Essas 

questões conflitantes são percebidas na área estudada, como poderá ser visto na Seção 4. 

 

3.3 Normas e Diretrizes Sobre Terminais 

 

 

De acordo com a NBR 14022 (2009), como já foi falado anteriormente, os 

terminais devem auxiliar na mobilidade urbana, possibilitando a integração de outros meios 

de transporte. Mas também devem seguir normas para garantir a segurança e acessibilidade de 

todos os usuários, como pode ser visto no recorte da NBR 14022, a seguir: 

 

“4.2.2 Os terminais multimodais devem possibilitar a integração com acessibilidade 

a outros meios de transporte; 

4.2.3 A circulação interna no terminal deve ser projetada de forma a organizar os 

fluxos de usuários, prevendo-se áreas de refúgio e evacuação em casos de 

emergência, conforme a ABNT NBR 9077; 

4.2.4 O terminal deve ter no mínimo 20% dos assentos disponíveis para uso das 

pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, localizados próximos aos locais de 

embarque [...]”  

(NBR 14022, 2009, p. 4) 

 

Portanto, primeiramente o ideal é conhecer os parâmetros do modo de transporte a 

ser trabalhado. Ferraz e Torres (2004) apresentam os principais parâmetros técnicos do 

ônibus. 

Tabela 1 - Faixas típicas de valores dos principais parâmetros técnicos do ônibus 

 

Parâmetro Ônibus 

Largura (m) 2,4 – 2,6 

Comprimento da unidade (m) 6,5 – 24 

Lotação (pass/unidade) 20 – 240 

Unidades em comboio 1-4 

Velocidade (km/h) 10-40 

Capacidade de transporte (mil pass/h) 5-15 

Distância entre paradas 200 - 400 

 

Fonte: FERRAZ; TORRES, 2004 

 

Ferraz e Torres (2004) também levantam uma série de questões a serem 

analisadas para determinar a qualidade do transporte público de passageiros por meio do 

ônibus. Através da Tabela 2 a seguir é possível averiguar tais índices diretamente 

relacionados com terminais estão destacados.  
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Tabela 2 - Tabela sobre Padrões de qualidade para o transporte público de ônibus 

 
Fatores Parâmetro de Avaliação Bom Regular Ruim 

Acessibilidade 

Distância de caminhada no início e no fim 

da viagem (m) 

 

<300 

 

300-500 >500 

Declividade dos percursos não exagerada 

por grandes distâncias, passeios revestidos 

e em bom estado, segurança na travessia 

das ruas, iluminação noturna etc. 

 

Satisfatório 

 

Deixa a 

desejar 
Insatisfatório 

Frequência de 

Atendimento 
Intervalo entre atendimentos (minutos) <15 15-30 >30 

Tempo de Viagem 
Relação entre o tempo de viagem por 

ônibus e por carro 
<1,5 1,5-2,5 >2,5 

Lotação Taxa de passageiros em pé (pass/m²) <2,5 2,5 – 5,0 >5,0 

Confiabilidade 

Viagens não realizadas ou realizadas com 

adiantamento maior que 3 min ou atraso 

acima e 5 min (%) 

<1,0 1.0-3,0 >3,0 

Segurança Índice de acidentes (acidentes/100 mil km) <1,0 1,0 – 2,0 >2,0 

Características dos 

ônibus 

Idade e estado de conservação 

Menos de 5 

anos e em 

bom estado 

Entre 5 e 10 

anos e em 

bom estado 

Outras 

situações 

Número de portas e largura do corredor 

3 portas e 

corredor 

largo 

2 portas e 

corredor 

largo 

Outras 

situações 

Altura dos degraus, sobretudo do primeiro Pequena 
Deixa a 

desejar 
Grande 

Aparência Satisfatória 
Deixa a 

desejar 
Insatisfatória 

Características dos 

locais de parada 

Sinalização Em todos 
Falta em 

alguns 

Falta em 

muitos 

Cobertura Na maioria 
Falta em 

muitos 
Em poucos 

Bancos para sentar Na maioria 
Falta em 

muitos 
Em poucos 

Aparência Satisfatória 
Deixa a 

desejar 
Insatisfatória 

Sistema de 

informações 

Folhetos com itinerários e horários 

disponíveis 
Sim 

Sim, porém 

precário 
Não existem 

Informações adequadas nas paradas Sim 
Sim, porém 

precário 
Não existem 

Informações e reclamações (pessoalmente 

ou por telefone) 
Sim 

Sim, porém 

precário 
Não existem 

Conectividade 

Transbordo (%) <15 15-30 >30 

Integração física Sim 
Sim, porém 

precário 
Não existem 

Integração tarifária Sim Não Não 

Tempo de espera nos transbordos (min) <15 15-30 >30 

Comportamento 

dos operadores 

Motoristas dirigindo com habilidade e 

cuidado 
Satisfatório 

Deixa a 

desejar 
Insatisfatório 

Motoristas e cobradores prestativos e 

educados 
Satisfatório 

Deixa a 

desejar 
Insatisfatório 

Estado das vias 

Vias pavimentadas e sem buracos, 

lombadas e valetas com sinalização 

adequada 

Satisfatório 
Deixa a 

desejar 
Insatisfatório 

 

Fonte: Ferraz; Torres, 2004 
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Gouvêa (1980) afirma que para se planejar um terminal deve-se considerar 

elementos internos e externos (componentes da estrutura da comunidade) a ele. Os elementos 

externos são importantes na concepção projetual para que a edificação seja bem aceita pela 

comunidade. Já os elementos internos são importantes para que as atividades que o terminal 

propõe-se desempenhar sejam realizadas de maneira eficiente. Tais elementos são: 

a) Elementos Externos 

 Uso do solo – evitar que o terminal se torne um impacto de vizinhança; 

 Sistema de Acesso – projetado adequadamente, evita conflito nas 

operações do terminal e engarrafamento no entorno; 

 Estética – a estética do projeto sem competir com os aspectos existentes 

na área de implantação e áreas vizinhas traz valorização não só a 

edificação, mas também ao seu entorno. Promove melhoria no sistema de 

transporte e pode trazer a reurbanização e requalificação de áreas 

deterioradas do se entorno; 

 Aspecto Socioeconômico – um terminal é capaz de impactar a economia 

ao promover empregos, melhorar a mobilidade urbana e valorizar a sua 

área de entorno;  

 Saúde e Tranquilidade – a poluição visual, sonora e do ar são poluentes 

ambientais ligados diretamente à qualidade de vida da população e por 

isso não deve-se ultrapassar os níveis pré-estabelecidos. 

b) Elementos Internos 

 Padrões de Serviço – é o nível da eficiência, da qualidade e da utilidade 

do terminal.  

 Projeto Visual – o espaço interno do terminal deve ser projetado com 

destaque para os fluxos e sinalizações adequadas, a fim de diminuir a 

ansiedade do passageiro. Dessa forma, o terminal internamente deve ser 

arquiteto de forma simples (sem obstáculos) e objetiva, para que o 

passageiro instintivamente seja guiado necessitando de poucos 

equipamentos de sinalização; 

 Serviço de Apoio (ao Usuário) – compõe uma das 4 grandes áreas na 

divisão projetual do terminal. O fluxo desses serviços não deve gerar 

conflitos com a circulação dos usuários; 
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 Conforto e Comodidade – relacionado a aspectos ambientais, visuais e 

de serviços ao usuário (Serviços de apoio). São eles: proteção acústica, 

sistema de ventilação, iluminação, proteção contra intempéries, facilidade 

de acesso a pedestres, com ou sem necessidades especiais, facilidade de 

embarque e desembarque etc. Características extremamente conectadas 

com o padrão de serviço mencionado anteriormente; 

 Manutenção – relacionado à qualidade do ambiente, trazendo melhor 

aparência e conforto. Diz respeito ao saneamento, aparência e limpeza 

(principalmente das áreas de circulação e atendimento ao usuário, que 

devem ocorrer sempre). Além disso, a manutenção propriamente dita dos 

sistemas mecânicos (escadas rolantes, elevadores etc.) de que o terminal 

depende. 

Como elemento pertencente à cidade e influente na vida e atividade de todos os 

cidadãos, Ferraz e Torres (2004) afirmam que o projeto de uma estação adequado às 

necessidades dos usuários é primordial para um sistema de transporte de qualidade, pois 

facilita a operação dos coletivos, garantindo segurança, confiabilidade, pontualidade e 

comodidade, o que reflete diretamente na qualidade do serviço prestado para os usuários do 

mesmo. No entanto, Gouvêa (1980) fala da importância de atender as necessidades de todas 

as partes interessadas no terminal: o usuário, o operador (e empreendedor) e a comunidade, 

como pode ser visto na Tabela 3.  

Tabela 3 - Relação das Necessidades das partes interessadas em um Terminal 

Necessidades do usuário: 

 

 Tempo mínimo de espera e/ou de transferência; 

 Distância – menor distância ao destino final e de 

circulação dentro do terminal; 

 Conveniência e comodidade; 

 Conforto – projeto arquitetônico agradável (estético 

e visual) e proteção contra intempéries; 

 Segurança e confiança 

Necessidades do operador/empreendedor: 

 

 Custo mínimo de investimento; 

 Custo mínimo de operação; 

 Capacidade adequada; 

 Flexibilidade de operação; 

 Capacidade de atrair passageiros 

Necessidades da comunidade: 

 

 Necessidades do usuário; 

 Necessidades do operador/empreendedor; 

 Efeitos em curto prazo (impacto ambiental, aspectos 

visuais e consequências do sistema de transporte em 

geral); 

 Efeitos a médio e longo prazo (alterações na área do 

entorno – valorização). 

Fonte: GOUVÊA, 1980 

Elaboração: Própria, 2015 
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3.4 Elementos Constitutivos 

Falcão (2009) afirma que o terminal, como espaço arquitetônico, é formado por 4 

grandes setores: Área Operacional, Circulações e Acessos, Centro de Apoio e Administração 

e Serviços ao Usuário. 

A Área Operacional é formada por dois subsetores: o de ônibus (Figura 8) e o de 

pedestre (Figura 12). 

a) Subsetor de ônibus 

A seguir, Falcão (2009) ilustra muito bem essa divisão da Área Operacional do 

ônibus, evidenciando a largura necessária para cada faixa. O Ponto de parada de ônibus fica 

situado na Plataforma, que será detalhada no Subsetor do Pedestre. 

Figura 8 – Área Operacional de Terminal de Ônibus 

 

Fonte: FALCÃO, 2009 

 

a.1) Faixa de Regulagem de Fluxo - estacionamento dos veículos que não 

estão em operação. Pode existir dentro dos terminais ou em garagens 

específicas na cidade; 

a.2) Faixa de Circulação – Faixa de rolamento próxima à baia por onde se 

dá a chegada e saída de ônibus; 

a.3) Ponto de Parada de ônibus – sinalização específica do local de 

embarque e desembarque situado na plataforma, elemento do subsetor 

de pedestres contíguo à baia que os abriga nas atividades de espera, 

embarque/desembarque e circulação. 

a.4) Baia – faixa de rolamento para operações de estacionamento dos 

ônibus cujo espaço de acomodação chama-se de berço 

o Tipologia 
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Dependem da forma de operação no terminal, do formato e do tamanho da área 

disponível e da localização dos portões de entrada e saída. As que apresentam mais segurança 

são as do tipo linear e “dente de serra”. Já aquela com avanço de plataforma pode causar 

acidentes se o usuário invadir a baia e em forma de ilha há cruzamento de fluxo dos 

passageiros com o fluxo do ônibus. Tais tipologias podem ser vistas na Figura 9 a seguir. 

 

Figura 9 - Diferentes tipos de baias empregados nos terminais de ônibus urbano 

 

Fonte: FERRAZ; TORRES, 2004 

 

o Projeto Geométrico 

Segundo Ferraz e Torres (2004), a largura mínima recomendada para as 

plataformas é de 3,00 metros, em casos especiais são aceitas com 2,00 metros. Os autores 

fornecem dimensões necessárias para o cálculo de uma baia de ônibus de 12,00 metros – que 
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podem ser utilizados como passo inicial para qualquer tipo de plataforma, principalmente em 

ângulo com avanço de plataforma (Figura 10) – e dimensões mínimas para entrada e saída dos 

veículos quando estas estão situadas em lados opostos (Figura 11). 

Na Figura 10, pode-se perceber que conforme o ângulo aproxima-se a 90º, a 

distância da plataforma para a faixa de circulação aumenta (E), assim como a distância entre 

as baias (C) e a própria faixa de circulação (F), para permitir a manobra do veículo. Foge à 

regra quando o grau for 0, ou seja, a baia paralela à plataforma e à faixa de circulação, 

devendo considerar, além do tamanho ideal para uma baia, a distância para ultrapassagem, 

caso seja necessário ao projeto. 

 

Figura 10 – Principais dimensões para o projeto de estacionamento de ônibus com comprimento de 12 metros 

 

Θ (º) A B C D E F 

0 - - - 13* 3,20 5,40 

30 6,40 15,19 1,60 17,54 8,77 4,70 

45 4,53 10,08 2,26 14,23 10,08 8,20 

60 3,70 6,93 2,77 13,85 11,99 10,85 

90 3,20 3,20 3,20 12,00 12,00 14,50 
(*) Entradas não independentes. 

Fonte: FERRAZ; TORRES, 2004 apud CET (1987)  

  

Já as medidas necessárias para manobras de entrada e saída do terminal podem ser 

vistas na Figura 11. A medida que as vias internas ao terminal se aproximarem a 90º, ou seja, 

ficarem perpendiculares ao fluxo externo, a área necessária para manobra aumenta. Já as 
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dimensões da plataforma não sofrem alteração – independente do ângulo – devendo sempre 

possuir a área útil com um ideal de 3 metros de largura (como foi falado anteriormente) e 

exceder 1 metro da baia em comprimento. 

 

Figura 11 – Dimensões mínimas recomendáveis em metros para as baias e plataformas para entrada e saída por 

lados opostos 

 

W A B* C D 

45º L ou 2L + 1,00 1,50 – 3,00 3,25 8,00 – 10,00 

60 º L ou 2L + 1,00 1,50 – 3,00 3,50 10,00 – 12,00 

90 º L ou 2L + 1,00 1,50 – 3,00 3,75 12,00 – 14,00 
(*) No caso de escadas ou elevadores chegando à plataforma, devem ser adicionados mais 1,50 – 2,50 

metros à largura da mesma 

Fonte: FERRAZ; TORRES, 2004 apud VUCHIC (1981)  

 

o Número de Baias 

Outra questão importante para o projeto de um terminal é o número de baias que 

serão previstas. Para esse dimensionamento, Ferraz e Torres (2004) afirmam ser importante 

considerar o crescimento do fluxo de coletivos, para que possa atender aos usuários no 

momento atual e futuro. Dispõem de uma tabela relacionando o número de baias com o tempo 

de permanência e a quantidade de ônibus urbano que fazem parada em determinado tempo, 

em horários de pico. Aconselha-se o uso desta para terminais com entradas e saídas 
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independentes e chegada aleatória dos coletivos no terminal, em casos de projetos maiores e 

mais complexos é necessário a utilização de softwares específicos. 

 

Tabela 4 - Número de baias em função do fluxo de coletivos e do tempo parado, para entradas e saídas 

independentes 

 

Número de 

Coletivos 

Tempo médio de permanência (s) 

10 20 30 40 60 

15 1 1 1 1 1 

30 1 1 1 1 2 

45 1 1 2 2 2 

60 1 1 2 2 2 

75 1 2 2 3 3 

90 1 2 3 3 4 

105 1 2 3 3 4 

120 1 2 3 3 5 

150 2 3 3 4 5 

180 2 3 4 5 6 

 

Fonte: FERRAZ; TORRES, 2004 

 

b) Subsetor de Pedestres (Plataforma): 

Figura 12 – Subsetor de Pedestres 

 

Fonte: FALCÃO, 2009 

 

b.1) Faixa de segurança – mantém o pedestre a uma distância segura do 

ônibus 

b.2) Espaço de estocagem – lugar proposto para a formação de filas de 

passageiros; 

b.3) Faixa de Circulação livre – espaço destinado para a livre circulação 

dos pedestres. 

Sobre o setor de Circulação e Acessos, Falcão (2009) apud CMTC (1985) estima 

20% da área operacional para o cálculo da área necessária à circulação geral e acessos dos 
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ônibus e pedestres ao terminal. Esse setor visa facilitar a circulação dos pedestres, garantindo 

sempre a segurança e minimizando conflitos entre pedestres e outros modais. Os acessos são 

os elementos que ligam a cidade ao terminal. As entradas e saídas precisam ser destacadas, 

verdadeiro marco na paisagem a fim de facilitar sua localização no espaço urbano (coerentes 

com as atividades do entorno, a disponibilidade e custo dos terrenos, pontos de concentração e 

percursos de pedestres, acessibilidade, saídas de emergência, visibilidade, segurança e 

controle de acesso e acessos de serviço e manutenção). Atividades como bilheteria, 

recolhimento de bilhetes, controle de entrada, painéis de informação e serviço de atendimento 

ao consumidor são considerados componentes de Circulação e Acessos, pois necessitam de 

espaço para que o usuário possa pensar, esperar, perguntar e/ou decidir sua ação sem 

prejudicarem o escoamento de pedestres e a capacidade do terminal. 

O Centro de Apoio é a área destinada a assuntos dos funcionários, ou seja, 

atividades administrativas, operativas e de apoio aos funcionários. São esses: administração, 

cabine de controle, sanitários, vestiários, depósito de material de limpeza, posto de segurança, 

salas técnicas e de energia elétrica e central de comunicação. 

Os Serviços aos Usuários são as atividades de apoio. São elas: lanchonetes, 

telefones, bancas de jornais, posto de informação, caixas eletrônicos, guarda-volumes, xerox, 

policiamento interno e externo ao terminal etc. É importante que a trajetória de pessoas 

envolvidas nessas atividades não entre em conflito com a trajetória das pessoas que estão na 

área operacional. 

Nunes (2015) apresenta uma 

ilustração de Dunham (2008) que simplifica 

essa organização, mostrando o programa de 

necessidades de forma simplificada. Dessa 

forma, é possível traçar um ponto de partida 

no programa de necessidades. Mas é 

imprescindível um estudo detalhado do 

funcionamento de um terminal através de 

exemplos que ponham em prática tais 

diretrizes. Assim, será feito um estudo de 

outros projetos que sirvam de guia para a 

presente pesquisa. 

Figura 13 – Ilustração de elementos básicos 

necessários para o funcionamento de um terminal  

 

Fonte: DUNHAM, 2008 
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3.5 Referências Projetuais 

A seguir, foram selecionados três casos que serviram de referência arquitetônica 

na presente pesquisa. Os exemplos são:  

 CETRAM El Rosário no México, arquitetos da CC Arquitetos; 

 Terminal Pinheirinho em Curitiba; projetado por Lubomir Fichinski Dunin 

 Terminal da Lapa em São Paulo, projetado pela Núcleo de Arquitetura. 

a) CETRAM EL ROSARIO, MÉXICO 

O Centro de Transferência Modal (CETRAM) El Rosario foi criado através de um 

programa do governo com a intenção de resgatar espaços públicos e movimentar a economia 

trazendo o setor privado para pontos de encontro entre diferentes modos de transporte. O 

CETRAM El Rosario tem como objetivo principal agilizar a transferência dos usuários de 

diferentes modos de transporte e paralelamente beneficiar a comunidade através de 

equipamento comercial e soluções de equipamentos sócio culturais. O empreendimento 

pretende se tornar uma espécie de subcentro urbano, trazendo e integrando vários 

equipamentos que a zona da cidade carece e permitindo – através da função de terminal – 

acesso aos arredores de Rosario, como seus parques, áreas de conservação patrimonial e zona 

tradicionais.  

Figura 14 – Perspectiva do CETRAM El Rosario 

 
Fonte: ArchDaily Brasil, 2014. Disponível em: http://www.archdaily.com.br/179540/centro-de-transferencia-

modal-el-rosario-slash-cc-arquitectos. Acesso em 6 de outubro de 2015. 
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Figura 15 – Vista Interna do CETRAM El Rosario 

 
Fonte: Site Oficial. Disponível em: http://www.cetramelrosario.com.mx, 2015. Acessado em 6 de outubro de 

2015 

 

Localizado na Cidade do México, a edificação de 2011 foi projetada em uma área de 

65.032,38m² pelo escritório CC Arquitectos, tendo Manuel Cervantes Céspedes como 

arquiteto responsável. O projeto conta com 5 plataformas de 300 metros de comprimento por 

7 de largura cada, 8 módulos de banheiros, 4 elevadores e 10 escadas rolantes. Também 

oferece ao longo de todo o terminal um guia tátil para deficientes visuais. O edifício possui 

dois níveis nos quais se encontram variados serviços para atender aos usuários, até mesmo 

cinema. São cerca de 79 lojas comerciais, dentre esses serviços é possível citar: agência de 

viagens, escola de idiomas, loja de celulares e similares, lojas de departamento, calçados, 

roupas, móveis, papelarias, souvenires, salão de beleza, fast food (Burger King, Subway entre 

outros), restaurantes etc.  

No térreo encontra-se um “truckstop” (parada de caminhões em tradução livre, 

para descanso, semelhante a uma garagem) que se conecta com o terminal de metrô “El 

Rosario” por meio de circulações verticais e amplos corredores. O entorno do CETRAM 

também foi beneficiado com melhoramento na iluminação no entorno do projeto, integração 

de áreas verdes, melhoria no mobiliário urbano, e implantação de redutores de velocidade nas 

proximidades do CETRAM para garantir a segurança dos usuários. 

A seguir, imagens mostrando a planta baixa de cada piso do projeto e uma 

esquematização em perspectiva dos mesmos. Também apresenta o corte longitudinal do 

projeto para melhor entendimento. O térreo é destinado aos veículos de transporte, tanto as 

paradas de ônibus quanto os truckstop. O nível 1 e 2 destinam-se as lojas e os serviços de 

apoio que tornam o ambiente um grande centro comercial. 

http://www.cetramelrosario.com.mx/
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Figura 16 – Planta Baixa Térreo 

 
Fonte: ArchDaily Brasil, 2014. Disponível em: 

http://www.archdaily.com.br/179540/centro-de-transferencia-modal-el-

rosario-slash-cc-arquitectos. Acesso em 6 de outubro de 2015. 

 

Figura 17 – Planta Baixa Nível 1 

 
Fonte: ArchDaily Brasil, 2014. Disponível em: 

http://www.archdaily.com.br/179540/centro-de-transferencia-modal-el-

rosario-slash-cc-arquitectos. Acesso em 6 de outubro de 2015. 

 

Figura 18 – Planta Baixa Nível 2 

 
Fonte: ArchDaily Brasil, 2014. Disponível em: 

http://www.archdaily.com.br/179540/centro-de-transferencia-modal-el-

rosario-slash-cc-arquitectos. Acesso em 6 de outubro de 2015. 

Figura 19 – Esquematização dos níveis 

do CETRAM El Rosario 

 

Fonte: ArchDaily Brasil, 2014. 

Disponível em: 

http://www.archdaily.com.br/179540/ce

ntro-de-transferencia-modal-el-rosario-

slash-cc-arquitectos. Acesso em 6 de 

outubro de 2015. 

 

 

Figura 20– Corte Longitudinal 

 
Fonte: ArchDaily Brasil, 2014. Disponível em: http://www.archdaily.com.br/179540/centro-de-transferencia-

modal-el-rosario-slash-cc-arquitectos. Acesso em 6 de outubro de 2015. 
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A Figura 21 e Figura 22 são croquis que mostram a vista externa da entrada. A 

primeira em uma visão mais aproximada e a segunda uma vista aérea. Pode-se identificar uma 

escada que leva os usuários direto para o nível 1, ou seja, primeiramente para a área de 

serviços, evitando um fluxo desnecessário na área operacional. 

Figura 21 – Croqui Vista Externa do CETRAM El Rosario 

 

Fonte: ArchDaily Brasil, 2014. Disponível em: http://www.archdaily.com.br/179540/centro-de-transferencia-

modal-el-rosario-slash-cc-arquitectos. Acesso em 6 de outubro de 2015. 

 

Figura 22 – Croqui Vista Aérea CETRAM El Rosario 

 

Fonte: ArchDaily Brasil, 2014. Disponível em: http://www.archdaily.com.br/179540/centro-de-transferencia-

modal-el-rosario-slash-cc-arquitectos. Acesso em 6 de outubro de 2015. 
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A Figura 23 e Figura 24 são croquis representando vistas internas do local. A 

primeira com a visão do observador do nível 1 para o nível 2, identificando uma escada de 

acesso. Já a Figura 24, o observador se encontra no nível 2, com visão para o nível 1. 

Figura 23 – Croqui Vista Interna do CETRAM El Rosario 

 

Fonte: ArchDaily Brasil, 2014. Disponível em: http://www.archdaily.com.br/179540/centro-de-transferencia-

modal-el-rosario-slash-cc-arquitectos. Acesso em 6 de outubro de 2015. 

 

Figura 24 – Croqui Vista Interna Nível Superior do CETRAM El Rosario 

 

Fonte: ArchDaily Brasil, 2014. Disponível em: http://www.archdaily.com.br/179540/centro-de-transferencia-

modal-el-rosario-slash-cc-arquitectos. Acesso em 6 de outubro de 2015. 
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Atualmente, o CETRAM El Rosario atende a mais de 250 mil usuários por dia, 

recebendo 30 rotas principais de transporte, das quais 22 circulam por todo o Estado do 

México e 8 pela Cidade do México. 

Dessa forma, percebe-se que em escala, o CETRAM El Rosario tem uma 

proporção muito maior do que a área em estudo, mas a sua funcionalidade é muito relevante, 

visto que consegue aliar não só a integração de transportes variados, mas também torna o 

espaço um ponto de destino, capaz de oferecer serviços importantes para sua população. 

Este terminal, portanto, se mostra bastante interessante para a presente pesquisa 

por essa integração de usos dentro e fora do terminal rodoviário. Além disso, também 

compartilha de linhas intermunicipais no local. Outro ponto interessante é o acesso ao 

primeiro andar para evitar fluxo excessivo na área operacional, que acontece no térreo.  

b) TERMINAL PINHEIRINHO, CURITIBA 

O maior terminal de ônibus da capital do Paraná, projetado por Lubomir Fichinski 

Dunin conta com 6 classificações diferentes, sendo uma intermunicipal e outra para a 

madrugada entre meia-noite e 5 horas da manhã, são esses: expresso, linha direta, interbairros 

IV, alimentadores, intermunicipal e madrugueiros. Cada classificação tem várias linhas, 

conta-se ao total 42 linhas diferentes que passam pelo terminal. 

Figura 25 – Vista Aérea do Terminal e Rua da Cidadania 

 

Fonte: Jornal do Povo Paraná, 2013. Disponível em: http://jornaldopovoparana.com/passageiros-irritados-com-

atraso-fecham-terminal-do-pinheirinho/. Acesso em: 6 de outubro de 2015 

1  Terminal Pinheirinho 

2   Rua da Cidadania 

 

 2 

 1 
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Estando uma vez no interior do terminal, o usuário pode usufruir de serviços 

internos a ele, como a livraria pública, comércios variados, o sacolão da família e o armazém 

da família (estes últimos são serviços municipais de responsabilidade da Secretaria Municipal 

do Abastecimento) e pode também usufruir de serviços da Rua da Cidadania, um anexo ao 

terminal projetado pela equipe do IPPUC (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de 

Curitiba). Para acessá-la, é preciso sair do terminal, mas o usuário recebe um bilhete 

permitindo-o que volte a ele sem precisar pagar uma nova tarifa. A rua conta com 

lanchonetes, barbearias, retirada de documentos entre outros. Ao completar o serviço o bilhete 

será carimbado para que o usuário possa retornar ao terminal. 

Figura 26 – Perspectiva interna do Terminal Pinheirinho, Curitiba 

 

Fonte: A Rede, 2014. Disponível em: http://m.arede.info/cotidiano/suspeita-de-bomba-interdita-terminal-de-

onibus. Acesso em: 6 de outubro de 2015 

 

Percebe-se então, que o Terminal Pinheirinho traz uma escala mais próxima ao 

Terminal da Fonte do Bispo. Ele também traz uma concepção estética ampla e aberta, o que 

se torna interessante para o estudo já que é um ponto semelhante ao objeto em questão. Além 

disso, os serviços ao usuário trazidos pelo Terminal devem ser bastante considerados, 

principalmente pela inovação de serviços externos ao Terminal Pinheirinho. 

c) TERMINAL DA LAPA, SÃO PAULO 

O Terminal da Lapa em São Paulo é de grande interesse para o nosso objeto de 

estudo por se tratar de um Terminal de Ônibus Urbano em uma localização importante na 
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cidade. Como pode ser visto na Figura 27, além de um entorno icônico, com não só uma praça 

bastante arborizada, mas também próximo a um Mercado Municipal, uma estação ferroviária, 

um shopping center, uma instituição – a Estação Ciências da Universidade de São Paulo 

(USP) – e a memória da antiga garagem de bondes da Lapa (edifício significativo para a 

história de transportes coletivos da cidade).  

Figura 27 – Localização do Terminal da Lapa 

 

Fonte: Google Earth, 2015 

 

Como já mencionado anteriormente, o Terminal da Lapa localiza-se adjacente à 

Praça Miguel Dell Erba (Figura 27 e Figura 28), assim como o Terminal da Fonte do Bispo se 

situa entre a Praça do Trabalhador e Praça Jaime Cruillas. Esse diálogo entre o terminal e a 

praça se mostrou bastante interessante para conforto dos usuários, fazendo com que esses 

saiam do terminal não diretamente em uma avenida de grande fluxo, mas sim em outro espaço 

que faça essa transição de forma menos brusca. Além disso, torna o ambiente mais agradável, 

trazendo um ambiente de espera e lazer para a região. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  Terminal da Lapa 

2   Praça Miguel Dell Erba 

3  Mercado Municipal 

4  Shopping 

5  Usp 

6  Estação Ferroviária 

 1 
 3 

 4 

 5 

 6 

 2 
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Figura 28 – Corte Longitudinal do Terminal da Lapa e Praça Miguel Dell Erba 

 

Fonte: ArchDaily Brasil, 2014. Disponível em: http://www.archdaily.com.br/br/618423/terminal-da-lapa-slash-

nucleo-de-arquitetura. Acesso em 4 de janeiro de 2016 

 

Outra característica interessante que pode servir de referência para a proposição 

do seguinte estudo é o relógio da praça, como mostra na imagem anterior (Figura 28). Esse 

elemento de projeto na verdade é um reservatório de água, trazendo dupla funcionalidade e 

proporcionando uma estética mais agradável para o reservatório. Na Figura 29 é possível 

visualizar uma ilustração que exemplifica o projeto desse reservatório. 

 

Figura 29 – Ilustração do projeto do reservatório de água da Praça Miguel Dell Erba 

 
Fonte: Slideshare, 2013. Disponível em: http://pt.slideshare.net/lucpaixao/estudo-de-caso-terminal-rodovirio-

lapasp. Acesso em 4 de janeiro de 2016. 

 

A área operacional do terminal conta com 3 plataformas. Sua cobertura chama 

atenção pela sofisticação alcançada por meio da estrutura de aparência delicada e iluminação 

difusa. Também aproveita a iluminação natural, através da cobertura vazada, que também 

garante a exaustão da fumaça produzida pelos ônibus. Para não tornar essa iluminação natural 
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desconfortável, as abas de concreto pintadas em branco vêm com esse objetivo de corrigir a 

incidência solar no encontro da cobertura metálica com as vigas (ver Figura 30).  

Figura 30 – Fotografia das Plataformas do Terminal da Lapa, São Paulo 

 
Fonte: Nelson Kon; Archdaily Brasil, 2014. Disponível em: http://www.archdaily.com.br/br/618423/terminal-

da-lapa-slash-nucleo-de-arquitetura. Acesso em 4 de janeiro de 2016 

 

O projeto traz a vegetação em meio ao concreto, buscando uma humanização do 

espaço. Pequenos jardins nas plataformas aliados à Praça Miguel Dell Erba auxiliam nesse 

aspecto (ver Figura 31). O projeto ainda faz uso de tintas antipinxação. Tal medida contribui 

para a manutenção do espaço, ajudando na sensação de segurança do local. 

Figura 31 – Imagem aérea da plataforma do terminal 

 

Fonte: Vitruvius, 2014. Disponível em: http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/projetos/14.163/5252. 

Acessado em 4 de janeiro de 2016. 
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Quanto aos serviços, o terminal conta com uma bilheteria, banheiros públicos 

(masculino e feminino, área de 45,00m² em média, cada), depósito de material de limpeza 

(6,80m²), uma sala destinada ao órgão responsável pelo sistema de transporte em São Paulo – 

SP TRANS (61,26m²), posto policial (7,47m²), atendimento de primeiros socorros (13,97m²), 

duas bilheterias (aproximadamente 28 m², cada),  dois postos de controle (aproximadamente 

5,00 m², cada), além de 6 telefones públicos, sistema de som, ponto de ônibus eletrônicos, 

algumas lanchonetes (ver Figura 32) etc. 

 

Figura 32 – Lanchonetes no Terminal da Lapa 

 

Fonte: Vitruvius, 2014. Disponível em: http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/projetos/14.163/5252. 

Acessado em 4 de janeiro de 2016. 

 

O Terminal da Lapa traz grandes inspirações ao projeto assim como as demais 

referências. Nesse caso, devido a semelhanças com a área em estudo, como a localização 

privilegiada e a ligação com uma praça. Importante mencionar também sobre os elementos de 

projeto interessantes como o relógio fixado no reservatório de água, a humanização trazida 

através da vegetação e o programa de necessidades. 
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4 TERMINAL DA FONTE DO BISPO 

 

 

A seguir, será introduzido informações sobre a área em estudo, desde o seu 

surgimento, normas da zona inserida de acordo com a Legislação Urbanística até a situação 

atual, evidenciando as potencialidades e conflitos existentes. 

 

4.1 Contexto 

 

 

O “Terminal de Transporte Coletivo do Anel Viário”, também conhecido por 

“Terminal da Fonte do Bispo” ou “Mini Rodoviária”, surgiu no início da década de 80, após a 

construção do Aterro do Bacanga (década de 70) e construção do Anel Viário (1985). O 

Terminal foi inaugurado no dia 1º de maio de 1986, na administração do ex-prefeito Mauro 

Fecury, temporariamente desativado e, em 1993, foi reativado, consequência de mudanças no 

sistema de transporte e das condições de congestionamento na área.  

Ele foi construído com o objetivo de ordenar o fluxo de usuários e veículos, 

garantindo apoio às atividades de operação do sistema de transporte, aos usuários e à 

população; e favorecer a indução ou consolidação da regionalização das atividades 

econômicas urbanas. (OLIVEIRA, 2011).  

Figura 33 – Vista aérea da cidade antes da construção do Aterro do Bacanga 

 
Fonte: FONSECA, 2002 

 

1   - Local do Atual Terminal da Fonte do Bispo 

2   - Local do Atual Aterro do Bacanga 

 

1 

1 
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Ferraz e Torres (2004) colocam que em cidades de pequeno e médio porte é 

comum apenas um terminal na região central, por onde passam todas as linhas. Já em cidades 

maiores é comum existir mais de um terminal na região central, terminais fora da região 

central e miniterminais. 

 

Nas cidades maiores, é comum haver mais de uma estação (terminal) na região 

central. Além disso, nas grandes cidades são implementadas estações (terminais) 

fora da região central, seja para integração física entre linhas comuns, quando se 

pode utilizar miniestações (miniterminais), seja para integração física de linhas 

troncais com linhas alimentadoras. 

(FERRAZ; TORRES, 2004, p. 254) 

 

Atualmente, o Terminal da Fonte do Bispo se encontra próximo ao Terminal da 

Praia Grande, construído posteriormente. O Terminal da Praia Grande se torna preferência 

dos usuários pelas suas melhores condições de organização e manutenção, apesar do Terminal 

da Fonte do Bispo ter uma localização muito mais privilegiada, já que é anexo ao Anél Viário, 

rota de maior fluxo de ônibus urbano. Além disso, de acordo com a SMTT, o Terminal da 

Fonte do Bispo conta com mais de 80 diferentes linhas de ônibus, fora as intermunicipais, 

enquanto o terminal da Praia Grande tem cerca de 70. Para os passageiros que se destinam ao 

Mercado Central e a Praça João Lisboa, o terminal de integração mais próximo ainda continua 

sendo o Terminal da Fonte do Bispo, tornando-se distante o Terminal da Praia Grande para 

estes. 

De qualquer maneira, visto o fluxo de passageiros que se destinam ao centro da 

cidade, é interessante a manutenção de ambos. O terminal da Fonte do Bispo é capaz de 

retirar a pressão de grande fluxo do Terminal da Praia Grande, incentivando ainda sua 

intermodalidade com vans, linhas intermunicipais, táxis, mototáxis etc; o que garante a 

integralidade do funcionamento do sistema de transporte intermodal público. 

Apesar da importância do Terminal da Fonte do Bispo, ele já não atende aos 

objetivos para os quais foi projetado. Em entrevista para o jornal O Estado em 15 de setembro 

de 2005, vários usuários do transporte público e do Terminal na Fonte do Bispo alegaram que 

o local apresenta, entre outros problemas, falta de manutenção e fiscalização, sujeira, mau 

cheiro, ausência de bom saneamento, pavimentação deteriorada e insegurança. Destacaram 

ainda que tais características deveriam ser sanadas, visto que o local se encontra em área 

turística da cidade de São Luís. Ainda pode ser observado veículos estacionados em local 

proibido, comércios e transportes alternativos não regulamentados. 
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De acordo com a fundamentação teórica anterior, o Terminal da Fonte do Bispo é 

extremamente singular. Caracteriza-se como Terminal Aberto Intermodal de Passagem. 

Contudo, por apresentar linhas intermunipais, também apresenta características de um 

Terminal Rodoviário, fazendo com que este precise apresentar o mínimo de uma estrutura 

necessária para esses passageiros.  

O Terminal fica em Zona de Preservação Histórica, no bairro Centro, nas 

proximidades do Aterro do Bacanga, ao longo da Avenida Vitorino Freite, entre o Terminal 

da Praia Grande e a Avenida dos Portugueses, que leva ao Porto do Itaqui (Ver  Figura 34). 

Através de uma imagem mais aproximada (ver  Figura 35), pode-se perceber que 

a área em estudo é estabelecida no encontro da Avenida Guaxenduba (conhecida como Rua 

das Cajazeiras), Avenida Vitorino Freire (recém-reformada) e Rua Martins de Albuquerque 

(conhecida como Travessa da Fonte do Bispo). Faz divisa com o Tribunal Regional Eleitoral 

(TRE). 
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 Figura 34 - Imagem aérea da localização do Terminal da Fonte do Bispo no Anel Viário, Centro – São Luís MA – Brasil  

 
Fonte: Google Earth com alterações da autora, 2015. 
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 Figura 35 – Imagem aérea da localização aproximada da Terminal da Fonte do Bispo no Anel Viário, Centro – São Luís MA – Brasil 

 
Fonte: Google Earth com alterações da autora, 2015.
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 De acordo com a Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano, a área em questão está 

na ZPH – Zona de Preservação Histórica. Essa Zona é formada por duas áreas, chamadas de 

Área de Preservação Histórica e Área de Preservação da Paisagem.  

 

“Art. 6 – Esta Zona é formada por duas áreas distintas: 

I – Área de Preservação Histórica – Formada pelas áreas tombadas a nível 

Federal e Estadual; 

II – Área de Preservação de Paisagem – compreendem as áreas do Aterro 

do Bacanga e do Parque Bom Menino. 

Parágrafo único – Define-se como Zona de Preservação Histórica aquela em que os 

elementos da paisagem construída ou natural abrigam 

ambiências significativas da cidade, seja pelo valor simbólico 

associado à sua história, seja pela sua importância cultural, 

integração ao sítio urbano e por abrigar monumentos históricos. ” 

(SEMTHURB,1997, p. 93) 

 

A preservação da Paisagem é um assunto bastante delicado, pois mesmo que o 

Terminal da Fonte do Bispo e a Praça do Trabalhador e Praça Jaime Cruillas não sejam 

edificações históricas, elas podem influenciar na paisagem histórica ali encontrada, como é 

mencionado pela Secretaria Municipal de Terras, Habitação e Urbanismo através da 

Legislação: 

 

“ §2º - Todas as intervenções físicas nos logradouros, áreas públicas ou privadas da 

ZPH, áreas tombadas ou no entorno dos imóveis, independentemente das 

características de cada edificação, estão sujeiras às limitações e normas estabelecidas 

pelos órgãos constantes no caput [Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural (IBPC-

MA), Departamento Histórico e Paisagístico do Maranhão e Prefeitura de São 

Luís]deste artigo. ” 

(SEMTHURB,1997, p. 93) 

 

Para tanto, a lei geralmente determina alguns índices urbanísticos que devem ser 

levados em consideração para o projeto. No caso da ZPH, esses índices são transferidos para 

determinados órgãos: Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural (IBPC-MA), Departamento 

Histórico e Paisagístico do Maranhão (DPHAP-MA) e Prefeitura de São Luís. 

 

“Art. 70 – Com o objetivo de manter rigorosamente a tipologia, visibilidade e as 

demais características originais das primitivas edificações, todas as 

intervenções efetuadas nos imóveis tombados isoladamente, áreas 

tombadas e ZPH estão sujeitas às seguintes limitações: 

a) – Determinação de recuo, afastamento, gabarito e volumetria; 

b) – Tratamento das fachadas e cobertura; 

c)   – Abertura ou fechamento de envasaduras e proporção de cheios e 

vazios; 

d) – soluções de ordem estrutural e/ou espacial; 

e) – Soluções de tratamento dos elementos internos; 

f) – Soluções de tratamento exterior, sobretudo às referentes à 

iluminação, mobiliário urbano, arborização, engenhos publicitários e 

sinalização; 

g) – Fixação da taxa de ocupação. 
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Parágrafo Único – As normas referidas no presente artigo estão estabelecidas pelo 

Instituto Brasileiro de Patrimônio Cultural – IBPC, 

Departamento de Patrimônio Histórico, Arquitetura e 

Paisagístico do Estado do Maranhão (DPHAP-MA) e Prefeitura 

de São Luís. 

Art. 71 – Todas as intervenções físicas em logradouro e áreas públicas e privadas da 

Zona de Preservação Histórica, assim como as obras Referidas no Art. 69, 

atenderão às normas específicas e gerais definidas pelo Instituto 

Brasileiro de Patrimônio Cultural, Departamento de Patrimônio Histórico, 

Artístico e Paisagístico – MA e Prefeitura de São Luís. ” 

(SEMTHURB,1997, p. 93) 

 

De acordo com o DPHAP-MA, os índices urbanísticos referentes à área em 

questão são: 

 Taxa de ocupação: 70% do lote; 

 Taxa de Impermeabilização: 80% do lote; 

 Área Total Máxima Edificada (ATME): 320%; 

 Pé direito mínimo: 2,50 metros. 

A Legislação Urbanística de São Luís (SEMTHURB,1997) também fala sobre os 

usos permitidos da ZPH. A sigla “E” diz respeito aos itens de Uso Educacional e tanto o item 

“E1” (Educação) como “E2” (Instituições Diversificadas) são permitidos. O Item “E2.7” 

abrange os terminais de ônibus urbano, garantindo a legalidade da construção, possibilitando 

a reforma. A Figura 36 faz um recorte da Legislação Urbanística onde mostra o uso em cada 

zona, mas evidenciando a ZPH: 

Figura 36 - Usos Permitidos e Proibidos nas Zonas de São Luís do Maranhão com destaque para a 

ZPH 

 

 

 

 

Fonte: SEMTHURB, 1997, p117. 

 

Além disso, o lote é situado nas margens da Avenida Senador Vitorino Freire, 

considerada pela Legislação (SEMTHURB,1997) uma Via Primária, o que implica em mais 

índices urbanísticos: 

 Faixa de área “non aedificandi”: 30,00 metros 

 Área mínima do Lote: 800m²; 

 Testada Mínima: 20,00 metros; 

 Área Total Máxima Edificada (ATME): 320%; 

 Área Livre Mínima do Lote (ALML): 40% (unifamiliar) e 30% (demais edificações); 
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 Afastamento Frontal Mínimo: 30,00 metros do eixo da via; 

 Gabarito Máximo: 12 Pavimentos. 

Quanto aos usos, o Corredor é ainda mais abrangente, permitindo todos os usos do 

item “E”, significando também permitir o terminal de ônibus urbano. 

Com tal conhecimento, é possível iniciar a análise da situação atual do local, 

apontando cada conflito existente e suas prováveis causas. 

 

4.2 Diagnóstico do Local 

 

 

O sistema rodoviário continua sendo o mais utilizado tanto em São Luís como em 

todo o Brasil. De acordo com a Confederação Nacional de Transportes (2006), o transporte 

rodoviário responde a 96,2% dos deslocamentos de passageiros no Brasil, quando comparado 

com o transporte aéreo (2,45%) e o transporte ferroviário (1,37%).  

O Terminal da Fonte do Bispo é singular em vários aspectos. Primeiramente, 

funciona como terminal aberto, o único existente em São Luís. Além disso, encontra-se às 

margens do percurso de quase todos os ônibus urbanos da cidade e tem grande potencial na 

integração de vários meios de transporte, pois mesmo que o projeto inicial não previsse táxis, 

VANs, bicicletas etc., tais meios se encontram no local. As praças adjacentes (Jaime Cruillas 

e Trabalhador), assim como o próprio terminal, apresenta pontos de venda e lazer, contudo de 

iniciativa privada. 

A área escolhida para a intervenção funciona como elemento nodal na logística 

dos transportes públicos. O Terminal da Fonte do Bispo tem caráter atrativo na medida em 

que está situado em ponto de convergência de fluxo de linhas de transporte público que se 

destinam para diferentes áreas de São Luís. Ao mesmo tempo demanda especial atenção, por 

se tratar de uma área de interesse histórico, já que se localiza no entorno da Praia Grande no 

Centro Histórico, próximo também ao porto do Itaqui e ao Anel Viário (local onde circula o 

maior fluxo de transporte coletivo em São Luís). 

Apesar das potencialidades, a área se mostra conflitante. Mesmo que observado 

rapidamente, o local em estudo já transmite um aspecto de sujo, desorganizado e 

malconservado. Um dos motivos é o fluxo confuso do local. Das 6 baias existentes, cinco 

atendem as linhas municipais e uma baia atende as linhas intermunicipais que se destinam ao 

Ferry Boat. No entorno do lote existem Vans que fazem viagens tanto municipais como 

intermunicipais (com o diferencial de busca e entrega à domicílio), mas não são licenciadas 



58 

 

pela prefeitura e por isso não tem um espaço para as mesmas. Além disso, foi inserido de 

forma improvisada um posto de táxi que não tem estacionamento para os automóveis, estes 

ficam, portanto, em cima das calçadas do local ou disputam estacionamento com os ônibus, 

apesar de ser proibido. Da mesma forma fazem os carros e motocicletas particulares: 

disputam o espaço ou destinados aos ônibus ou destinados aos pedestres.  

Na Figura 37 é possível perceber esse conflito na Hierarquia de Fluxos, onde 

pedestres disputam as calçadas com Vans, mesas, cadeiras dos bares, entre outros objetos e 

serviços.  

Na Figura 38, observa-se que as Vans se apropriam de uma rua lateral à Praça do 

Trabalhador que atualmente não se distingue de rua, garagem ou calçada e mesmo assim não 

há espaço suficiente para todas, principalmente pelo grande número de Vans irregulares no 

local. Estas estacionam em cima de calçadas, como pode ser visto na imagem anterior (Figura 

37). 

Figura 37 – Falta de organização do espaço 

Hierarquização de Fluxo 

 
Fonte: Arquivo Próprio, 2015 

 

 

Figura 38 – Vans estacionadas na rua lateral da 

Praça do Trabalhador 

 
Fonte: Arquivo Próprio, 2015 

Da mesma forma acontece com os táxis, mototáxis, motocicletas e carros. Na 

Figura 39, percebe-se o posto de táxi improvisado, com os veículos em cima da calçada, 

trazendo insegurança para o pedestre, além de danificar a pavimentação. Na Figura 40, estão 

as motocicletas de vendedores ou usuários dos bares/restaurantes da Praça do Trabalhador, 

mais uma vez ocupando espaço inicialmente destinado ao pedestre e que atualmente foi 

improvisado como estacionamento, contando até com cobertura em lona. Da mesma forma 

ocorre com táxis situados na Praça Jaime Cruillas, estacionados no meio fio (com o agravante 

de ser em uma das vias de acesso a plataformas, prejudicando a circulação do ônibus). 

Um dos motivos de tal desordem é que, de acordo com a SMTT, as linhas 

intermunicipais não foram consideradas no projeto inicial, na verdade, chegam a ser 
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clandestinas, sem nenhuma regulamentação pela secretaria. Da mesma forma ocorrem com os 

outros modos de transporte. No caso das vans, estas ficavam estacionadas no terreno onde 

hoje está o TRE que após sua edificação, estas se deslocaram para o local mais próximo, ou 

seja, as praças e ruas adjacentes ao Terminal da Fonte do Bispo. 

Figura 39 - Perspectiva mostrando posto de táxi com os automóveis na calçada 

 
Fonte: Arquivo Próprio, 2015 

 

Figura 40 – Motocicletas estacionadas próximas aos Bares/Restaurantes da Praça do Trabalhador 

 
Fonte: Arquivo Próprio, 2015 

Na área foi observado não só a invasão ao espaço do pedestre, mas também ao 

espaço dos coletivos. Além dos táxis na Praça Jaime Cruillas, a  

Figura 41 traz um outro exemplo, mostrando veículos estacionados em local 

proibido por ser vias de passagem dos ônibus e/ou estacionamento dos mesmos para 

embarque e desembarque. 
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Figura 41 – Automóveis estacionados em local proibido 

 
Fonte: Arquivo Próprio, 2015 

 

O desrespeito do espaço do pedestre já acarreta outro problema: o estado de 

conservação da pavimentação. Tanto as calçadas como as caixas de via se encontram 

malconservadas. Por um lado, a situação é explicada por falta de manutenção, por outro, pela 

confusão de fluxos do local.  

As calçadas são as mais prejudicadas, como pode ser visto na Figura 42. Além de 

buracos, também apresentam vegetação daninha no local, que associada à ausência de 

drenagem, torna o local impróprio para pedestres. Quanto à acessibilidade, não é encontrado 

rampas ou piso tátil direcional no local. 

Figura 42 – Situação da pavimentação da calçada 

 
Fonte: Arquivo Próprio, 2015 
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A área operacional do terminal mostra-se em estado bastante deteriorado. Como é 

possível evidenciar na Figura 43, há problema de drenagem, lixo acumulado, pavimentação 

danificada, falta de sinalização, cobertura sem manutenção e divisão mal elaborada (não é 

possível compreender a faixa de segurança, estocagem, circulação etc.). 

Figura 43 – Situação atual das baias do terminal 

 
Fonte: Arquivo Próprio, 2015 

Conforme apresenta a Figura 44, as baias destinadas às linhas urbanas 

apresentam-se com plataformas de 56 metros de comprimento por 3,90 metros de largura 

enquanto o ponto de ônibus propriamente dito tem um comprimento de 14,85 metros por 2,20 

metros de largura. A baia do ônibus intermunicipal mantém as mesmas medidas, exceto pelo 

comprimento do ponto de ônibus, que se encontra com 26,73 metros.  

Figura 44 – Vista aérea do Terminal de Transporte Coletivo do Anel Viário, localizado no Centro 

 

Fonte: OLIVEIRA, 2011; SMTT, 2015 
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As seis baias existentes não comportam todos os serviços de transporte ali 

encontrados. Por mais extensas que sejam essas baias, a área destina à espera dos passageiros 

é pequena, especialmente porque esse mesmo espaço é disputado por vendedores ambulantes. 

Não há bancos de espera em número satisfatório para os usuários. As lixeiras estão sempre 

saturadas, o que ocasiona lixo no chão, trazendo animais e parasitas para o local.  

Quanto ao ponto de espera do coletivo, a cobertura em telha colonial encontra-se 

com muitas telhas quebradas e fora de posição, provavelmente pela falta de manutenção e 

pelas vibrações geradas pela proximidade dos ônibus (ver Figura 45); o madeiramento que as 

sustenta está deteriorado e em alguns locais há ausência de peças (ver Figura 46). Os pilares 

com revestimento semelhante a azulejos portugueses estão com cerâmicas desplacadas e com 

ferragem aparente (ver Figura 47), além de muito sujas e com pichações, fatores que 

prejudicam a seguridade para o local. 

 

Figura 45 – Imagem de uma das baias do Terminal da Fonte do Bispo 

 

Fonte: Arquivo Próprio, 2015 

 

 

 

Figura 46 – Situação do telhado das 

baias 

 
Fonte: Arquivo Próprio, 2015 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47 – Situação 

do pilar da baia, com 

revestimento 

deteriorado e ferragem 

aparente. 

Fonte: Arquivo 

Próprio, 2015 
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Tanto na Praça Jaime Cruillas e Praça do Trabalhador quanto no Terminal, há 

inúmeros bares e comércios de inúmeras variedades: bombons, jornais, lanches, pratos feitos 

etc. Quase todos são construídos de forma improvisada, com iluminação clandestina, sem 

água, sistema de esgoto ou similar. Os materiais de construção são os mais variados possíveis: 

desde compensados a alumínio, alguns são apenas mesas com os produtos expostos. Nas 

Praças, há vários bares que no período noturno se utilizam de som eletrônico com decibéis 

acima do permitido, tornando o ambiente por vezes desagradável.  

A Figura 48 é um recorte da Praça Jaime Cruillas evidenciando tais bares e 

comércios improvisados. Também é perceptível a ausência de arborização (assunto que será 

abordado mais adiante). 

Figura 48 – Praça Jaime Cruillas 

 
Fonte: Arquivo Próprio, 2015 

 

A Figura 49 traz uma das baias do terminal com vendedores ambulantes 

oferecendo lanches e produtos como DVDs falsificados, comprometendo a faixa de 

segurança, estocagem e circulação da plataforma.  

Figura 49 – Vendedores ambulantes no abrigo da parada de ônibus 

 
Fonte: Arquivo Próprio, 2015 
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Na Praça do Trabalhador há três quiosques com quatro pontos de venda em cada 

(bares), ou seja, 12 ao total. Além dos retalhos e técnicas improvisadas para energia e água, os 

proprietários não se utilizam somente do seu espaço para locação de mesas e cadeiras para 

seus clientes, o que intensifica a confusão nos fluxos de passagem. Na Figura 50 mostra um 

dos bares da Praça do Trabalhador em funcionamento com o espaço destinado a uma mesa de 

sinuca e poucas mesas e cadeiras. Já na Figura 51, observa-se o mesmo mobiliário nos bares 

empilhados no passeio público, ou seja, estocados em local inadequado, esperando um 

momento de maior clientela para serem utilizados.  

Figura 50 – Imagem de bares dos quiosques da Praça do Trabalhador 

 
Fonte: Arquivo Próprio, 2015 

Figura 51 – Mesas e cadeiras dos bares “guardados” fora das dependências do ponto de venda 

 
Fonte: Arquivo Próprio, 2015 

 

A Figura 52 ratifica a precariedade do saneamento e drenagem, agravado pelas 

edificações improvisadas. Essa precariedade no saneamento é um dos pontos mais reclamados 
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pelos usuários (através de entrevista feita a partir de diálogos e questionamentos informais 

com usuários e funcionários “in loco”), devido ao odor que permanece no local. Sem 

banheiro, os clientes se utilizam de locais indevidos, tornando o ambiente desagradável tanto 

pelo mau cheiro quanto pela dificuldade em transitar, além da propensão a transmissão de 

doenças. Com as chuvas, a situação se torna ainda pior.  

Figura 52 - Falta de saneamento básico gera esgoto a céu aberto 

 
Fonte: G. FERREIRA – Jornal Pequeno 

 

De acordo com o jornal O Estadão, quando inaugurado o terminal, a área contava 

com 24 lanchonetes e hoje, além dos ambulantes, há cerca de 85 bares, comércios e 

lanchonetes improvisadas. Percebe-se que a presença de bares na área não se caracteriza um 

uso adequado, pois traz uma vida boêmia, odor devido a ausência de banheiros e som 

automotivo, favorecendo assim o tráfico de drogas e prostituição que já ocorrem no local. 

Outros dois quiosques existentes na área são duas empresas responsáveis pela 

venda das passagens intermunicipais – ServPorto e Sideral – tanto para os ônibus como 

somente para o Ferry Boat, ou seja, a área em estudo também é um ponto de vendas de 

passagens para toda a cidade que opta por não ir até o porto para comprar a passagem, já que 

fica situado distante dos grandes centros urbanos (o que só intensifica a importância da 

localização do terminal). 

Os próprios funcionários ali presentes relataram pontos insatisfatórios da região. 

Primeiramente, a falta de conforto que os passageiros têm de enfrentar (pois não há sala de 

espera, guarda-volumes ou algo do gênero). Esse fator é agravante para que o passageiro 

escolha pelo transporte em vans, que por buscarem e deixarem em domicílio, tornam a 
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viagem mais cômoda. A outra reclamação foi dos transportes irregulares: por não serem 

licenciados, cobram mais barato e impossibilitam uma projeção de vendas de passagens de 

ônibus/Ferry Boat. 

Também afirmaram ser uma região que se tornou muito perigosa, por conta de 

assaltos, prostituição e tráfico de drogas que acontece no território, principalmente nos turnos 

da noite. 

Os ambulantes que se aglomeram naquele espaço são pessoas que não possuem 

outro meio de subsistência, vivem de pequenas rendas para com ela ter e dar 

condições mínimas de sobrevivência aos seus dependentes. Nesse particular as 

políticas públicas deveriam promover intervenções estruturantes para sanar 

problemas que tornam os locais conflituosos na questão de organização e do bem-

estar. É nessa perspectiva que o olhar instruído faz a diferença, na tentativa de ser 

um multiplicador para denunciar aquilo que está na mira de muitos, mas que poucos 

enxergam. Por outro lado, paralelo a esse pequeno trabalhador, existem os que não 

querem se ocupar com a trabalho honesto e optam pelo viés da marginalidade, 

tirando o sossego e a paz dos que querem trabalhar. 

(MARTINS, Gersino; 2012, p. 31) 

 

A Figura 53 a seguir apresenta uma das empresas de venda de passagens 

intermunicipais com seus passageiros sem o mínimo de conforto, assentos insuficientes e 

ausência de guarda-volumes, além da falta de infraestrutura de apoio adequada (desde 

circulação ineficiente até serviços de má qualidade).  

Figura 53 – Passageiros da ServBus à espera do ônibus intermunicipal 

 

Fonte: Arquivo Próprio, 2015 

 

Há ainda uma edificação com banheiros próxima a Rua Martins de Albuquerque – 

já que não há nos pontos de venda – com seu exterior pintado em verde e portas de madeira na 

cor branca, quebradas. Contudo, encontra-se fechado, restando aos usuários a urinarem nas 
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proximidades. Alguns proprietários – tanto legais quanto ilegais – tentaram improvisar 

banheiros, o que só torna o local mais sujo, com mau cheiro e propenso a doenças (Figura 54). 

Figura 54 – Único banheiro para visitantes encontra-se fechado  

 
Fonte: Google Earth, 2015 

 

Como foi falado anteriormente, a arborização não é algo presente na área, 

principalmente na Jaime Cruillas, como pode ser visto na Figura 55. A vegetação arbórea ali 

presente se encontra comprometida, sem espaço adequado para o seu crescimento e sem 

cuidados, nem mesmo com rega periódica. Muitos pedestres optam por caminhar pela Rua 

Martins de Albuquerque na procura de sombra. 

Figura 55 – Praça Jaime Cruillas sem arborização 

 
Fonte: Arquivo Próprio, 2015 

 

Já na Praça do Trabalhador, há uma vegetação arbórea mais presente, porém não 

suficiente. A prova foi a cobertura em lona colocada na praça de forma displicente, como 

pode ser visto na Figura 56. Ela serve como estacionamento de motos e ponto de venda de 

alguns vendedores ambulantes. Resultado também da ausência de estacionamento no local. 
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Figura 56 - Cobertura improvisada na Praça do Trabalhador 

 
Fonte: Arquivo Próprio, 2015 

 

As praças apresentam elementos paisagísticos que as simbolizam. Na Praça Jaime 

Cruillas, é possível encontrar uma fonte desativada (Figura 57). Muitos pensam que essa é a 

Fonte do Bispo, contudo esta está situada no interior do Bairro Madre Deus. A fonte da praça 

Jaime Cruillas também se mostra sem manutenção e conservação, com plantas daninhas em 

sua base. Pelo fato da fonte estar desativada, o local virou um ponto de acúmulo de lixo e em 

épocas de chuva, foco de doenças, como a Dengue. 

 

Figura 57 – Imagem da Fonte da Praça Jaime Cruillas 

 
Fonte: Arquivo Próprio, 2015 

 

Quanto à Praça do Trabalhador, a estátua símbolo está escondida em meio a tantas 

vendas e veículos estacionados no local. Além do mais, serve de base para um contêiner onde 

funciona uma fotocopiadora (xerox), serviço muito comum em terminais de passageiros, mas 
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que no local estudado não é fornecido regulamente pelas empresas de ônibus ou pela 

prefeitura (Figura 58). 

Figura 58 - Estátua símbolo da Praça do Trabalhador escondido em meio à bagunça existente 

 
Fonte: Arquivo Próprio, 2015 

 

 Quanto ao mobiliário urbano (fora os bancos e lixeiras nos pontos de ônibus), 

quase não existem. As lixeiras não tem o lixo retirado regularmente. Os bancos ainda se 

encontram em estado satisfatório, mas em locais inapropriados e em pouca quantidade. Os 

canteiros das árvores – insuficientes para as mesmas – servem de assento para quem circula 

nas praças. Em geral, os escassos mobiliários se encontram deteriorados, restando que os 

donos de bares e vendas em geral também os improvisem. 

A Figura 59 mostra um banco 

entre a Praça Jaime Cruillas e o Terminal da 

Fonte do Bispo, local impróprio por ser 

vizinho a passagem de ônibus, trazendo 

riscos aos usuários. Há uma árvore que fica 

no centro do mobiliário, mas pela falta de 

manutenção e projeto equivocado, a árvore 

não se desenvolveu e não propiciou sombra, 

além de estar danificando a pavimentação 

por não ter espaço para o crescimento de suas 

raízes. 

Figura 59 – Bancos entre a Praça Jaime Cruillas e o 

Terminal, próximo ao meio-fio  

 
Fonte: Arquivo Próprio, 2015 
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Ainda na praça Jaime Cruillas, 

a Figura 60 ilustra um canteiro no meio da 

passagem de pedestres sem utilização 

alguma. Além da falta de manutenção da 

vegetação rasteira, pode-se ver lixo 

depositado no local. Provavelmente 

serviria para plantação de alguma árvore 

que gerasse sombra, mas suas dimensões 

pequenas não são favoráveis para o 

desenvolvimento de tal vegetação, 

aconteceria, portanto, o mesmo fenômeno 

da Figura 59: danificação da pavimentação 

e não desenvolvimento da vegetação. 

Figura 60 – Canteiro sem manutenção, com lixo e 

plantas daninhas 

 
Fonte: Arquivo Próprio, 2015 

 

Novamente pode-se observar a insistência em colocar bancos próximos aos 

meios-fios, local indevido por trazer risco de segurança ao usuário. Na Figura 61 está um 

banco de concreto na Praça do Trabalhador, próximo a via que permite passagem ao ônibus 

para a plataforma intermunicipal. Além de tudo, também é possível perceber o 

estacionamento inadequado do táxi, mais uma vez evidenciando o conflito de fluxos reportado 

no início da sessão.  

 

Figura 61 – Banco entre a Praça do Trabalhador e o Terminal, próximo ao meio-fio 

 
Fonte: Arquivo Próprio, 2015 
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5 INTERVENÇÃO – ESTUDO PRELIMINAR (PLANO DE MASSAS) 

 

 

Nessa seção serão explanadas as escolhas para a melhoria na área estudada. Para 

isso, através do estudo das referências projetuais, bem como da compreensão minuciosa do 

diagnóstico, das necessidades do projeto e da ligação dessas entre si, gerou-se o programa de 

necessidades e os fluxogramas necessários. Com foco no plano de massas, o plano de 

intervenção traz uma proposta que funcionará como ponto de partida para pesquisas e projetos 

futuros que venham a ser propostos para a área.   

 

5.1 Programa de Necessidades 

 

 

Assim como foi mencionado pela literatura especializada na seção 3, o terminal é 

composto por 4 grandes áreas: Área Operacional, Centro de Apoio, Serviços ao Usuário e 

Circulação. Ao estudar tais elementos constitutivos associando as referências projetuais e aos 

programas de necessidades comuns aos terminais de São Luís, foi elaborado de tal maneira: 

a) Área Operacional 

 3 Plataformas municipais – 2 baias cada 

 1 Plataforma intermunicipal – 2 baias 

 

b) Serviços ao Usuário 

 Bilheteria (55,80m²) – com área para formação de fila, 3 vendedores para 

passagem de ônibus municipal, 2 vendedores para ônibus intermunicipal 

para a empresa SERVPORTO e 2 para a empresa SIDERAL; 

 Guarda Volume/ xerox (51,80m²); 

 Balcão de Informação (6,10m²); 

 Correios (49,00m²); 

 Juizado de Menores (23,90m²); 

 Sala Comercial A (19,80m²); 

 Sala Comercial B (23,90m²); 

 3 Lanchonetes (16,40m², cada); 

 Praça de Alimentação (50,40m²); 

 Espera (67,50m²); 
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 4 Lojas (8,35m², cada); 

 Banheiro Feminino (61,25m²) – 14 vasos sanitários (1 PNE), 6 chuveiros 

(1 PNE), 7 lavatórios (1 PNE); 

 Banheiro Masculino (61,25m²) - 14 vasos sanitários (1 PNE), 6 chuveiros 

(1 PNE), 7 lavatórios (1 PNE); 

c) Centro de Apoio 

 Sala da Gerência com banheiro (19,25m²); 

 Sala do Consórcio com banheiro (19,25m²); 

 Sala da Supervisão com banheiro (19,25m²); 

 Sala da SINFRA com banheiro (19,25m²); 

 Sala da SMTT com banheiro (19,25m²); 

 Sala de Som com banheiro (19,25m²); 

 DML (13,05m²) 

 Área de Serviço (9,85m²) 

 Refeitório (72,10 m²) 

 

d) Praça 

 42 vagas de estacionamento – 4 PNE; 

 1 posto de táxi com banheiro (16,00m²) – 7 vagas; 

 1 ponto de mototáxi com banheiro (10,80m²) – 6 vagas  

 1 ponto de vans com banheiro e espera (85,15m²) – 7 vagas; 

 16 quiosques (4,00 m², cada) 

 Área Institucional (275,00 m²);2 

 Reservatório de água (24,00m²);3 

 Posto Policial (25,00m²) 

 

Após o estabelecimento desse programa de necessidades, foi elaborado o 

fluxograma. Nota-se que os elementos em bege, laranja, rosa claro e cinza correspondem as 4 

                                                 
2 Tecnicamente a lâmina do terreno tem essa área, mas a área total da edificação pode ser 

maior, assumindo que a zona permite edificações de até 12 pavimentos, desde que a ATME corresponda a 320%. 

Vale para toda a intervenção. 
3 Pré-dimensionamento somente da área que pode ser destinada ao reservatório, o volume 

dependerá da altura a ser estabelecida em um projeto arquitetônico. 



73 

 

grandes áreas – Área Operacional, Serviços ao Usuário, Centro de Apoio e Circulação e 

Acessos, respectivamente: 

Figura 62 – Fluxograma 
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Figura 63 – Fluxograma 
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5.2 Plano de Intervenção (Plano de Massas) 

 

 

O plano de intervenção é imprescindivelmente organização dos fluxos, ou seja, a 

maior preocupação fundamenta-se em obedecer a hierarquia de fluxos e trazer mais 

comodidade para os usuários de todos os transportes encontrados no local. 

A primeira etapa no plano de intervenção foi decidir a localização da Área 

Operacional, pois atualmente estava situada entre as duas praças, o que gerava uma circulação 

de pedestres entre as baias quando os mesmos não iam utilizá-las, mas sim apenas se deslocar 

de uma praça para outra. A forma escolhida foi resultado da preocupação em manter a mesma 

rota que os ônibus já faziam, sem mudar sentidos de entrada ou saída e também evitar esse 

fluxo desnecessário de pedestres entre as baias. Assim, as demais grandes áreas e a praça 

ficariam mais para o interior do bairro, gerando maior conforto e segurança para o pedestre 

em relação ao trânsito. 

Foi decidido um total de 3 plataformas em ilha e uma anexa à circulação do 

terminal, ou seja, houve a diminuição de plataformas quando comparada à situação atual. Tal 

medida foi adotada por observar a possibilidade de 2 baias nas plataformas, que atualmente 

não são bem aproveitadas devido às vendas ambulantes que ocupam a área. A distribuição dos 

ambientes no lote não possibilitou a opção de expansão, contudo, de acordo com a Tabela 4 

mencionada na seção 3.4, o caso mais extremo apresenta a necessidade de 6 baias, quando a 

proposta do terminal apresenta um total de 8 baias. Isso mostra como a proposta irá demorar 

muito tempo para se tornar obsoleta (caso isso ocorra), compensando a imprescindibilidade de 

uma expansão. 

Paralelo ao processo anterior, foi determinado as vias de acesso e seus sentidos, 

percebeu-se que uma via entre a praça e o terminal seria interessante no projeto para favorecer 

embarque e desembarque, além de localização de outros meios de transporte, estacionamentos 

etc. Da mesma maneira uma via em transversal foi proposta, dividindo a grande praça em 

duas, para trazer maior fluidez, mais estacionamentos e mais espaço para os demais meios de 

transporte. 

Houve certa dificuldade em estabelecer o cruzamento do fluxo de pedestres com 

tais vias e com a área operacional, de forma que o pedestre pudesse seguir qualquer caminho 

pelo menor percurso sem gerar conflito com os demais fluxos, para que a sua segurança fosse 

mantida. Assim, foi proposto circulação no entorno de todo o terminal, desde que o mesmo se 

utilizasse de barreiras físicas em seu perímetro, permitindo a passagem somente em locais 
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propícios para o pedestre. Essa medida, além de garantir a segurança e um cruzamento de 

fluxos eficaz, também permite um maior controle de entrada e saída do terminal.  

Faixas de pedestre foram distribuídas estrategicamente, prevendo os trajetos que 

serão realizados nas áreas. A maioria das faixas de pedestre – principalmente aquelas dentro 

do terminal – são elevadas, ou seja, os veículos são forçados a reduzir a velocidade e a faixa 

fica no mesmo nível da calçada, trazendo maior comodidade ao pedestre, em especial para 

aqueles que possuem mobilidade reduzida. 

Quanto os Serviços ao Usuário e o Centro de Apoio, foram gerados dois grandes 

blocos formados através das 3 grandes vias de acesso ao terminal (entrada principal e duas 

secundárias). Os blocos se situaram entre a Área Operacional e a praça remanescente. 

Verificando a ventilação e insolação do terreno, os ambientes referentes aos Serviços aos 

usuários ficam localizados mais a leste enquanto aqueles destinados ao Centro de Apoio ficam 

mais a oeste, próximos a Avenida Viturino Freire. Dessa maneira os usuários ficam mais 

distantes do poente e com melhor aproveitamento da ventilação predominante, gerando maior 

conforto.  

Quanto a distribuição dos ambientes, a prioridade foi para que a bilheteria, o 

informativo e o guarda-volumes se situassem logo na entrada principal, visto que seriam usos 

mais recorrentes, porém com certa distância da área operacional para que o usuário possa 

decidir sua ação sem prejudicarem o escoamento de pedestres e a capacidade do terminal 

(FALCÃO, 2009). O usuário poderia ir ao terminal somente para compra de bilhete, 

necessitando dessa proximidade com a entrada principal, uma vez que gera rapidez. É 

interessante que a bilheteria contígua ao centro de apoio e às salas de gerenciamento e 

consórcio para melhor controle. Assim foram distribuídos os demais ambientes de serviço, 

destina-se o refeitório, o DML e a área de serviço propriamente dita no extremo poente, já que 

são ambientes de menor permanência. Os banheiros foram divididos em femininos e 

masculinos e contam com 14 vasos sanitários (sendo 1 PNE) e 6 chuveiros (sendo 1 PNE) em 

cada, respeitando as medidas necessárias para torna-lo universal. 

O bloco mais a leste, onde estão os ambientes de serviço ao usuário, permitiu que 

houvessem salas comerciais e lojas para serviços variados, tornando a estadia no terminal 

mais prazerosa. Para melhor conforto foi pensado em assentos nas proximidades da 

plataforma, permitindo visualização dos ônibus que chegam e partem do terminal. Adjacente 

ao local de espera, há 3 lanchonetes, posicionadas de tal forma que os clientes também 

tenham essa visão da área operacional. 
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As salas comerciais, o correio e o juizado de menores ficaram situados em local 

mais recluso, já que são serviços com o público mais específico. No trajeto a essas salas 

comerciais e adjacentes à área de espera – para tirar proveito do fluxo de usuários – estão 4 

lojas de menor porte para serviços como bancas de jornal, souvenir etc. 

Paralelo a todo o processo foi considerada a localização de vagas de 

estacionamento para usuários e para os demais modos de transporte, bem como uma estrutura 

de apoio para os motoristas. Os estacionamentos aos usuários se mantiveram próximos às 

faixas de pedestre e a usos específicos, ou seja, entrada principal do terminal, da creche e da 

feirinha (tais usos serão comentados mais adiante). Já os estacionamentos para os demais 

modos de transporte também seguiram essa lógica de contornar o perímetro proposto, desde 

que se mantivessem o mais próximo possível do terminal, mas com certa distância entre eles 

para evitar conflitos. O posto de táxi se manteve entre as duas áreas de estacionamento, 

permitindo a visão para ambas. O posto de mototáxi se manteve próximo à entrada principal, 

junto com o posto de vans, este último, como faz viagens intermunicipais, conta com assentos 

de espera para os passageiros além dos ambientes de apoio aos motoristas. 

Quanto aos usos externos ao terminal, que seriam o posto policial, a creche e a 

feirinha. O posto deveria estar localizado em um ponto estratégico, de grande movimento e 

que pudesse ter visão de toda a área da praça e, talvez, de todo o perímetro do Aterro do 

Bacanga, por isso ficou situado na parte oeste do terreno de maneira quase que equidistante 

entre os pontos mais extremos do lote. 

A feirinha foi um uso proposto para a área em virtude da sua já utilização, 

contudo de forma desordenada. Várias pequenas vendinhas eram fixadas nas baias do 

Terminal da Fonte do Bispo, portanto, para os frequentadores do terminal e da praça – que se 

interessem por comidas e serviços mais rápidos e simples do que as lanchonetes sugeridas no 

terminal – foi fixado 16 quiosques dividido em 4 blocos. 

Para trazer mais vivacidade e frequentadores à área em estudo, foi destinado um 

espaço para uso institucional, algo que trouxesse benefício a população ludovicense. Como o 

entorno do objeto em estudo conta com muitos usos de prestação de serviços (foi informado 

pelos usuários e pela SMTT que a maioria dos frequentadores do Terminal do Bispo são 

aqueles que trabalham na João Lisboa e no Mercado Central), sugere-se a locação de uma 

creche para trazer maior comodidade aos trabalhadores da região, que poderiam deixar seus 

filhos próximo ao seu local de trabalho. 
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A locação do reservatório de água foi uma grande inspiração do Terminal da 

Lapa. Próximo a estátua remanescente da Praça do Trabalhador, estes comporão cenário 

paisagístico, uma vez que o reservatório terá fixado o relógio, trazendo dupla funcionalidade 

ao elemento. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Nesta seção serão apresentadas algumas considerações finais a respeito da 

pesquisa ora desenvolvida, deixando claro que elas não visam encerrar o tema, mas sim, 

contribuir para a construção de um aporte teórico nas discussões a respeito de terminais, em 

especial, o Terminal da Fonte do Bispo. 

O conhecimento sobre o transporte rodoviário, suas definições e classificações 

que o precedem e o antecedem foram de extrema importância para a introdução à pesquisa. O 

terminal é uma fração de todo o universo do transporte rodoviário e, por sua vez, caracteriza-

se como uma classificação entre tantas outras que conceituam meios de transportes. Dessa 

forma, foi viável entender formas de mobilidades que podem ser encontradas no meio urbano 

e como elas podem interferir no objeto da pesquisa. 

Seguindo a mesma proposta, foi detalhado e sistematizado sobre um terminal 

rodoviário destacando aquelas que dizem respeito ao Terminal da Fonte do Bispo, para assim, 

começar a traçar o perfil do espaço estudado, bem como as funções que deve desempenhar ou 

que já desempenha. Quanto a sua classificação, foi observado uma particularidade, o Terminal 

da Fonte do Bispo classifica-se como terminal aberto, intermodal, de passagem e urbano, 

porém, com algumas características de terminal rodoviário, uma vez que ônibus e vans estão 

no local para transportar passageiros para o Ferry Boat e de lá, para outros municípios. Após 

compreender essa classificação, analisou-se com mais atenção possíveis conflitos que podem 

acontecer nos fluxos da área devido a essa integração de modos de transporte e como evitar 

tais conflitos de acordo com as normas e diretrizes sobre terminais. 

Os estudos de caso foram imprescindíveis para os primeiros passos do projeto. 

Entender o funcionamento, as áreas adjacentes e serviços de apoio encontrados na CETRAM 

El Rosário, Terminal da Lapa de São Paulo e Terminal Pinheirinho de Curitiba auxiliaram na 

compreensão de toda a teoria estudada de forma prática. Ter encontrado terminais com praças 

adjacentes e terminais com serviços variados pode mostrar possibilidades de integração de 

espaços urbanos, características que não são apresentadas somente em normas. 

O estudo de caso do local estudado apresentou um espaço com problemas de 

fluxos, consequência da integração de vários modos de transporte e da não previsão desses 

modos em seu projeto inicial, visto que é muito antigo.  Apresentou ainda o descaso do poder 

público, que culminou em comércios irregulares e depredação do ambiente, trazendo uma 
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sensação de insegurança ao mesmo. Contudo, sua localização, seus serviços, sua história e os 

diferentes meios de transporte que se agregaram ao local com o passar do tempo tornam o 

terminal importante para o transporte público da cidade e para sua mobilidade em geral, 

fazendo com que seja de grande importância uma intervenção ao local. 

Integrando o conhecimento adquirido sobre transporte público, terminais 

rodoviários, hierarquia de fluxo e referências projetuais, foi elaborado um Plano de 

Intervenção culminando em Plano de Massas, trazendo uma proposta de implantação e 

deixando margem para futuros trabalhos e projetos para a área. A proposta organizou os 

fluxos do local em estudo, bem como considerou as necessidades dos usuários, funcionários e 

comunidade em geral, para propor a população um ambiente agradável, seguro, funcional e 

eclético, capaz de desempenhar várias funções necessárias para a cidade de São Luís, 

contribuindo para a melhoria na mobilidade da cidade e resgatando um elemento tão 

significante para a mesma. 
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