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RESUMO

O presente trabalho consiste na discussão dos critérios relevantes para a correta
localização de um terminal rodoviário de passageiros (TRP), estudando seu
funcionamento, sua definição e suas características, usando a cidade de Caçador –
SC como estudo de caso. Este trabalho trata do estudo da localização de um TRP,
com o objetivo de propiciar a cidade e região um melhor sistema de transporte,
atendendo as necessidades de mobilidade tanto da empresa transportadora quanto
a do usuário. Para realização deste trabalho, a metodologia adotada foi o estudo
bibliográfico (livros, artigos científicos, revistas especializadas e trabalhos
acadêmicos). O estudo de caso teve como principal fonte de pesquisa mapas e
fontes documentais para verificar a realidade municipal, complementados pela
observação de campo. A pesquisa mostrou que a alternativa de implantação do TRP
na entrada da cidade, próximo ao entroncamento viário, atenderia de melhor forma
os critérios de localização e as exigências atuais da cidade.
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“Black helicopters in the sky.”
Xamã
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1 INTRODUÇÃO
A presente pesquisa consiste na definição de critérios para melhor
localização de terminais rodoviários de passageiros (TRP), considerando
alternativas de localização em áreas centrais ou em áreas periféricas da cidade.
“[...] a identificação e a avaliação dos principais fatores locacionais são essenciais
para a determinação da melhor alternativa de localização para o TRP.” (SOARES,
2006, p.vi).
Em relação a sua localização geográfica, a importância de seu estudo deriva
primeiramente da atividade essencial que o TRP exerce na integração regional e
na economia urbana e dos impactos produzidos pela dinâmica econômica sobre a
configuração espacial urbana, envolvendo, necessariamente, diferenciais sociais
de acessibilidade e mobilidade da população (CGEE, 2006, apud SOARES, 2006).
1.1 PROBLEMA DE PESQUISA
Quando se fala de transporte, sempre são encontradas várias dificuldades,
tais como a péssima infraestrutura rodoviária nacional, lidando com o fato de que
esse tipo de transporte é o predominante no país. Com tal condição precária, a
localização dos TRPs torna-se um fator muito significativo. O fato do terminal
rodoviário situar-se ou não dentro da cidade deve levar em consideração o impacto
causado no seu entorno, pois deve existir uma malha viária e infraestrutura
adequada para ele.
Assim, no processo de escolha locacional, a identificação dos fatores
relevantes na determinação desses critérios reveste-se de grande importância,
quando se compreende que o problema de decisão é um problema de alocação
espacial de recursos (SILVA, 2004, apud SOARES, 2006).
1.2 JUSTIFICATIVA
A pesquisa busca definir quais são os critérios envolvidos para a adequada
localização da rodoviária. A relevância do tema se justifica pela fundamental
importância que o TRP representa para o bom desempenho do transporte
rodoviário de passageiros no Brasil, tendo como estudo de caso Caçador-SC.
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1.3 OBJETIVOS
1.3.1 Objetivo Geral
Definir critérios para a localização de um TRP, tendo como estudo de caso
Caçador-SC.
1.3.2 Objetivos Específicos
a) estudar como funciona um TRP em questões conceituais, teóricas e
funcionais;
b) verificar os critérios de acessibilidade para a localização de um TRP;
c) considerando os dois primeiros objetivos, verificar as diretrizes para
implantação do TRP em Caçador-SC.
1.4 METODOLOGIA
Considerando os objetivos propostos, a pesquisa tem como foco as
funcionalidades de um TRP juntamente com os critérios de acessibilidade para sua
localização.
A pesquisa se caracteriza como um estudo bibliográfico (livros, artigos
científicos,

periódicos,

revistas

especializadas,

trabalhos

acadêmicos

e

dissertações). O estudo de caso teve como sua principal fonte de pesquisa mapas,
fontes documentais, para verificar a realidade municipal, sendo realizado em base
documental e observação de campo.
2. REFERENCIAL TEÓRICO
O ônibus é o principal veículo utilizado pelos brasileiros para viajar, devido
a acessibilidade no preço em relação aos demais meios de transporte, como o
avião, o trem e o automóvel, que, apesar de oferecer mais conforto, o custo é maior.
Atualmente é possível viajar de ônibus para quase todo o país, inclusive países
vizinhos, graças a uma ampla rede de rodovias existentes, que vem sendo
restaurada nos últimos anos (MENEGUIN, 2007).
2.1 SISTEMA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO NO BRASIL
O transporte rodoviário no Brasil começou com as estradas reais, cujo
investimento de pavimentação se dava pelo reino de Portugal, para criar conexões
do interior com o Rio de Janeiro. Mas a construção, em 1926, da Rodovia Rio-São
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Paulo, única pavimentada até 1940, marca o início do modelo moderno/atual de
infraestrutura viária (ROSA, 2007).
Até o início da década de 50, as rodovias existentes no Brasil eram precárias.
O governo Juscelino criou o slogan 50 anos em 5, construiu Brasília, trouxe a
indústria automobilística para o país e rasgou estradas ao longo do território
nacional, incentivando a demanda pelo transporte rodoviário. A partir de então, a
rodovia passou a ser encarada como fator de modernidade, enquanto a ferrovia
virou símbolo do passado (ROSA, 2007).
Ainda de acordo com o autor, a rápida ampliação da infraestrutura rodoviária
explica-se pelo menor custo de implantação por quilômetro e menor prazo de
maturação do que correspondente na malha ferroviária. Assim, construíram-se
diversas empresas transportadoras. O transporte rodoviário é um dos mais simples
e eficientes dentre seus pares. Sua única exigência é existirem rodovias. O Brasil
se apresenta como um país essencialmente rodoviário, como mostra a Figura 1.
Figura 1 - Porcentagem na utilização dos meios de transporte

Fonte: IBGE (1999)
No Brasil, o transporte rodoviário de passageiros é o meio de condução
mais utilizado pela população, por conta da regularidade dos serviços
oferecidos, pela maior abrangência da malha viária e pelo valor das tarifas,
que são mais acessíveis. (FREITAS, 2001, p. 49).

De acordo com Tonin (2016), o transporte rodoviário é de fundamental
importância no desenvolvimento da sociedade e da economia do país. O transporte
de passageiros é usado por uma ampla faixa da população, principalmente por
ônibus, com deslocamentos tanto interurbanos quanto interestaduais. O transporte
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rodoviário tem um bom padrão, é organizado e é um setor em desenvolvimento
(TONIN, 2016).
2.2 TERMINAIS RODOVIÁRIOS
O terminal rodoviário tem como princípio propor para seus usuários a
máxima condição de deslocamento entre pontos de uma forma confortável e
segura. Nele, é possível dispor da variedade de serviços oferecidos, com o
passageiro podendo escolher de acordo com os motivos e conveniência de sua
viagem. A mobilidade do terminal se assegura devido a todas as regiões brasileiras
estarem interligadas por vias rodoviárias. (SOARES, 2006).
Terminal rodoviário é uma estação destinada ao embarque e desembarque
de passageiros, que serve como um elemento de apoio ao sistema de transporte
que interage o mesmo com seus usuários, pode ser o ponto inicial ou final de uma
viagem, ou intermediário, para a transferência a outro modal de transporte.
(GOUVÊA, 1980, apud SOARES, 2006).
Os terminais, por sua estrutura, tornam-se elementos polarizadores do
sistema de transporte de caráter público no qual permite a efetividade das
operações de transporte, atendendo as expectativas dos usuários tornando
possível o crescimento do sistema (SOARES, 2006).
Um terminal de passageiros se caracteriza como um elemento de apoio
ao sistema de transporte através do qual se processa a interação entre
indivíduo e serviço de transporte. Esse elemento pode apresentar o ponto
final de uma viagem ou o ponto intermediário para a transferência a outro
modo de transporte, durante uma viagem, assumindo aspectos mais
variados, desde um simples ponto de parada de ônibus, até um terminal
multimodal, cada um possuindo características próprias que condicionam
a sua operação e localização. (GOUVEA, 1980 apud SOARES, 2006, p.
6).

Conforme Soares (2006, p.6):
Os terminais rodoviários de passageiros, comumente chamados
rodoviárias, além de representarem uma importante componente da
infraestrutura do transporte rodoviário de passageiros no país,
constituem-se como forte fator de integração nacional. Os TRPs são o
ponto de transição entre as viagens por ônibus rodoviários nas ligações
de média e longa distância (intermunicipais – para percursos além da
região metropolitana, interestaduais e internacionais) e as viagens
intraurbanas nas cidades. Os TRPs, além de contribuírem para a
acessibilidade e mobilidade, atuam simultaneamente como atividademeio no emprego de mão de obra, geração de serviços, impostos,
impulsionando o desenvolvimento urbano, regional e nacional.
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2.3 FUNCIONALIDADE E CARACTERÍSTICAS
Segundo Morlok (1978), a função primária de um terminal de transporte é
possibilitar a entrada e/ou saída de objetos, passageiros ou carga a serem
transportados dentro do sistema de transporte, como também prosseguir pelo
sistema.
A função maior de um terminal de passageiros é promover maior eficiência
nos sistemas de transportes através de uma integração de seus subsistemas e
melhor organização do sistema de operação de linhas de transporte,
proporcionando, consequentemente, um melhor atendimento das necessidades de
transporte do passageiro (GOUVÊA 1980, apud SOARES, 2006). Assim, a autora
observa que o TRP integrado nesse sistema oferece um caráter polarizador, na
medida em que se associa e se inter-relaciona com os demais elementos
estruturais do sistema, explicitando o caráter público do transporte rodoviário de
passageiros e permitindo o controle da sua operacionalidade e efetividade, dentro
dos parâmetros das empresas transportadoras e das expectativas e necessidades
dos usuários, tornando possível o crescimento harmônico e racional do sistema.
O TRP se define com características básicas para o funcionamento de
diversas atividades, iniciando com um saguão principal que inclui sala de espera
para passageiros, áreas de circulação e os terminais de embarque e desembarque.
(SOARES, 2006).
As áreas de circulação comum compreendem as alas internas destinadas
à circulação dos passageiros e demais usuários, bem como os portais de
entrada/saída destinados ao público e passeios de perímetro da
estrutura. Nessas áreas também se encontram localizados os serviços
institucionais de fiscalização e policiamento, além de ambulatório de
socorro emergencial. As alas internas também estão destinadas às
instalações das operadoras do transporte rodoviário (boxes) para a venda
de bilhetes de viagem e ainda um conjunto de facilidades como lojas de
conveniência, praças de alimentação, farmácia, jornaleiro, entre ouras
comodidades. Os terminais de embarque/desembarque, de circulação
restrita aos viajantes e ao pessoal autorizado, compreendem os
corredores e portões de acesso, além de pistas internas com plataformas
dotadas de baias para o estacionamento do ônibus rodoviário. A estrutura
do TRP completa-se com as instalações administrativas e operacionais
do equipamento e das áreas de estacionamento para o público e as
exclusivas da administração. (SOARES, 2006, p.19).

Manheim (1979, apud SOARES, 2006) completa a caracterização de um
terminal rodoviário com a formulação de atributos específicos, assinalados como
requisitos físico – operacionais para a garantia de bom desempenho:
a) boxes de embarque e desembarque independentes e com quantidade de
acordo com a demanda;
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b) área de garagem para os ônibus de acordo com o dimensionamento da
frota;
c) estacionamento junto à estrutura do TRP;
d) integração com o transporte local;
e) informações sobre o terminal, sobre seu movimento e das vias de acesso,
juntamente com painéis com horários de partidas/chegadas;
f) obtenção de passagens de maneira antecipada ou nos guichês das
empresas de transporte, com tecnologia avançada na emissão das
passagens e no destino de bagagens;
g) monitoramento eletrônico, acesso para deficientes físicos, banheiros
públicos, fraldários, bares, guarda-volumes, etc.
Com base nessas informações, é possível observar critérios para melhor
funcionamento de um terminal rodoviário, podendo aliar-se com o fator localização,
foco deste estudo.
2.4 LOCALIZAÇÃO
No processo de escolha locacional, a identificação dos fatores relevantes na
determinação desses critérios reveste-se de grande importância, quando se
compreende que o problema de decisão é um problema de alocação espacial de
recursos. (SILVA, 2004, apud SOARES, 2006).
A importância do estudo de localização geográfica de terminais
rodoviários de passageiros deriva primeiramente da atividade essencial
que o TRP exerce na integração regional e na economia urbana e dos
impactos produzidos pela dinâmica econômica sobre a configuração
espacial urbana, envolvendo, necessariamente, os diferenciais sociais de
acessibilidade e mobilidade da população. (SOARES, 2006, p.51)

“As condicionantes existentes para a localização de um TRP determinam a
necessidade de identificação de fatores relevantes que propiciem a definição dos
critérios de localização, referenciando dessa maneira a tomada de decisão”
(SOARES, 2006, p. 52).
Segundo Vuchic (1978, apud SOARES, 2006), terminais devem dispor de
uma localização com boa comunicação entre rodovias e vias arteriais. Zanatta
(2005 apud SOARES, 2006), por outro lado, considera que é preciso avaliar a
demanda para saber da viabilidade financeira na localização do TRP em
determinada região, adiantando que só se pode levar o terminal para pontos
distantes do centro se houver transporte fácil e barato.
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Conforme análise de Carraro (2004 apud SOARES, 2006), o melhor seria
construir terminais rodoviários nas rodovias, especialmente funcionando com salas
de embarque em pontos de paradas homologadas. Com base na sua avaliação,
seria de maior praticidade do que nas áreas centralizadas e somando que ônibus
urbanos transportariam o passageiro para seus locais desejados.
Carraro (2004, apud SOARES, 2006) completa com o comentário:
Em algumas cidades, dependendo de onde vem o passageiro, ele é
obrigado a andar mais, mas em geral não. Entretanto, também não
precisa entrar na cidade porque a rodoviária está na rodovia. Até o
estacionamento é muito mais fácil.

O pensamento de Carraro mostra grande importância, propondo
organização e integração entre o transporte rodoviário e urbano, impondo
programação das viagens em seus trajetos, da origem até o fim.
No Brasil, o Manual de Terminais de Passageiros – MITERP (1986),
desenvolvido pelo atual Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre
(DNIT), estabelece as diretrizes básicas normativas para a construção e
operação de terminais rodoviários, comportando, capítulo específico sobre os
aspectos locacionais para implantação de um TRP.
De acordo com o MITERP (1986, p. III-1):
A localização do terminal rodoviário de passageiros para atendimento
de um centro urbano, deve ser definida através de estudos que incluam
o levantamento de dados, a análise e avaliação de áreas alternativas
disponíveis, de forma a caracterizar objetivamente a solução mais
conveniente às finalidades do terminal.

No capítulo Diretrizes para Avaliação (p. III-3), o Manual ordena que a
escolha da localização do TRP deve seguir oito critérios, dos quais destaca-se
os seguintes itens abaixo:
- A solução mais conveniente para localizar um terminal deve ser aquela
que, harmonizada com o planejamento urbano da cidade e com o
sistema viário local, atenda satisfatoriamente aos interesses dos
passageiros e das transportadoras que irão operar no terminal;
- A conciliação da localização do terminal com o interesse de
planejamento urbano da cidade, será avaliada em conformidade com os
planos e tendências de uso do solo e de desenvolvimento do sistema
viário;
- O fator básico de medida do grau de atendimento ao interesse do
passageiro, em termos de localização do terminal, é representado pelas
condições de comunicação entre o terminal e as zonas urbanas ou
metropolitanas onde se concentra a maior parte do mercado de
passageiros, quer devido à proximidade física, quer pela possibilidade
de integração com o sistema de transporte coletivo urbano;
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- O interesse das empresas transportadoras que irão operar no terminal,
em termos de localização do mesmo, é aferido pelas condições de
acesso dos ônibus ao sistema rodoviário que converge à cidade, quer
pela extensão, quer pela existência de vias descongestionadas,
influindo no tempo de percurso dos ônibus dentro da área urbana, e
ainda pela distância entre o equipamento e as garagens das mesmas;
- A escolha da localização deve ser feita pela avaliação das alternativas
previamente julgadas viáveis, inclusive quanto à disponibilidade de área
requerida para implantação do terminal e futura expansão de suas
instalações;
- Quando o poder público estadual ou municipal dispuser de terreno com
área suficiente para a capacidade requerida pelo terminal ou a mesma
for de fácil aquisição, de modo que, pela sua situação, o órgão de
planejamento urbano regional ou local comprove que a localização do
terminal naquele terreno irá promover benefícios para o
desenvolvimento urbanístico da cidade, sem prejudicar o interesse do
usuário e o fluxo de acesso às rodovias federais, poderá essa alternativa
ter preferência sobre as demais, sendo indispensável, entretanto, a
realização das etapas de levantamentos de dados, análise e avaliação
pretendida.

Gouvêa (1980 apud SOARES, 2006) completa que é necessário considerar
os seguintes fatores na escolha da localização para um terminal rodoviário urbano
de passageiros: a acessibilidade ao terminal, a identificação dos pontos geradores
de demanda; as características de entorno; a proximidade com os corredores de
transporte; a topografia da área e imposições políticas.
Para Nabais (2005 apud SOARES, 2006), o Manual reconhece a
necessidade de identificar locais de boa acessibilidade para implantação de
terminais, preferivelmente dispondo de integração modal. Soares (2006) defende
o TRP localizado nos limites da cidade, desde que tenha uma boa acessibilidade
com as demais áreas da cidade, estimulando um sistema de transporte público de
ampla eficácia e com uma boa comunicação com o sistema viário da cidade.
Segundo o autor, esse fator impede que o ônibus rodoviário transite pelas vias de
maior tráfego dentro da cidade.
Soares (2006, p.79) finaliza, afirmando que:
A localização do TRP nas áreas periféricas, pela proximidade com os
entroncamentos rodoviários, apresenta-se como mais conveniente para
a operação do ônibus rodoviário e do terminal. Além disso, contribui para
a redução dos congestionamentos e da poluição.

Dessa forma, diante das informações obtidas, é possível destacar alguns
fatores importantes para obter os critérios a serem utilizados no procedimento de
escolha da localização adequada de um TRP, apresentados na Tabela 1.

12
Tabela 1. Fatores relevantes de localização
Fatores Relevantes de
Localização

Formas como os fatores se apresentam nos estudos

Distância

Distância do TRP ao centro urbano e ao entroncamento
rodoviário mais próximo.

Tempo

Tempo de trânsito; de viagem; de transferência; frequência dos
ônibus ao terminal.

Acessibilidade

Congestionamento, proximidade entre o terminal e malha urbana
e os serviços de transporte público

Mobilidade

Oferta de condições de acessibilidade ao usuário do TRP.

Fonte: (SOARES, 2006, adaptado).

Distância/Tempo
Gouvêa (1980) considera que a localização do terminal não deve prejudicar
os usuários do sistema de transporte e o seu entorno (vizinhança urbana), nem
aumentar os tempos de viagem, ou provocar maiores distâncias de caminhadas,
impor tráfego adicional às vias sem condições ou aumentar o percurso dos
veículos.
Como destaca o MITERP (1986), é necessário considerar o interesse das
empresas na questão de acessibilidade do ônibus à cidade, tanto pela extensão
do trajeto como pelas rodovias sem tráfego intenso, questões que influenciam
diretamente no tempo e na distância de percurso do ônibus dentro da área urbana.
A distância e o tempo mostram-se diretamente relacionados, como aponta
Lima (1998), o aumento da distância consequentemente torna o tempo mais
demorado e aumenta o gasto com transporte, além de reduzir a acessibilidade. A
localização adequada do terminal rodoviário implica diretamente no tempo efetivo
da viagem, na economia de combustível e pode eliminar os percursos
desnecessários (SOARES, 2006).
Ainda de acordo com Soares (2006), quanto às empresas de transporte,
há uma preferência clara no que diz respeito aos critérios relacionados a
localização do terminal e à execução do transporte rodoviário, pela opção que
garanta menores distâncias entre os TRPs e as rodovias principais, e também se
referindo à distância entre as garagens e o TRP e ao tempo de percurso da
viagem.

13

Acessibilidade/Mobilidade
A acessibilidade torna-se particularmente fundamental na questão da
localização de um terminal rodoviário de passageiros, uma vez que é um quesito
básico e importante no planejamento dos transportes, sendo amplamente
empregado na literatura técnica como uma das melhores medidas de qualidade
de serviços de transportes (HANDY, 1993, apud RAIA JR, 2000).
Para o usuário do TRP, a viagem não começa no terminal, mas sim
quando ele sai do seu domicílio ou outro local qualquer dentro da cidade,
inclusive com a escolha do modal de transporte, sendo a rodoviária
apenas o local de transbordo. Dentre os diversos aspectos a serem
levados em consideração, a acessibilidade do usuário ao terminal, quer
seja o viajante, quer seja o funcionário da administração do prédio ou
dos diversos estabelecimentos comerciais, traduz-se na facilidade de se
chegar ao terminal. O percurso a ser realizado, tanto em termos de
tempo quanto de custo, já faz parte do cálculo do custo total aceito da
viagem, incluindo a percepção do tempo, confiabilidade, regularidade,
conforto e da segurança que a viagem oferece. (SOARES, 2006, p.90).

Segundo Soares (2006), para as empresas que executam o serviço de
transporte e o próprio administrador do TRP, a acessibilidade é vista como um
dos fatores relevantes que tem impacto direto na qualidade do serviço. O
aperfeiçoamento da acessibilidade ao TRP se dá em função da evolução das
condições de mobilidade, diretamente relacionadas ao melhoramento da
qualidade do transporte público, somado ao ponto de vista da qualidade pelos
usuários, e diminuição do uso do carro (transporte individual) como uma
alternativa (SOARES, 2006). O autor conclui que, com a adequada localização do
TRP, é possível garantir acessibilidade e mobilidade urbana, além de influenciar
positivamente na geração de emprego e serviços, o que impulsiona o
desenvolvimento urbano.
3 ESTUDO DE CASO
Caçador, município brasileiro do estado de Santa Catarina, localizado no
meio oeste do estado, conta com uma população estimada de 76.571 habitantes
(IBGE, 2016), predominantemente urbana (91%). A evolução urbana e
socioeconômica de Caçador está ligada, desde o seu início, à chegada de
imigrantes que vieram atraídos pela atividade madeireira, onde na década de 40,
a cidade já conquistava a fama de capital da madeira, como munícipio maior
produtor de pinho serrado do Brasil.
No contexto econômico, em 2014, Caçador tinha um PIB per capita de
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R$ 36.431,98 (IBGE, 2014). O município possui um vasto potencial, destacandose pelas atividades de agropecuária, indústria, do comércio e dos serviços, com
presença da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe, que atrai estudantes de toda
a região.
3.1 RODOVIÁRIA DE CAÇADOR
O terminal rodoviário de passageiros de Caçador atualmente está
localizado na área central da cidade, como mostra a Figura 2.
Figura 2 – Localização atual do TRP

Fonte: Elaborado pelo autor sobre Google Maps.

Os problemas observados atualmente dão-se pela sua localização central,
em um contexto urbano de usos distintos, sendo eles residencial, comercial e áreas
de interesse ambiental, como mostra a Figura 3; sendo o TRP situado nesta última
área, conforme a Lei de Zoneamento Municipal. Sua localização contribui para o
aumento do fluxo de veículos, gerando congestionamento e conflitos com o trânsito
local, além da malha viária do seu entorno não ser adequada às necessidades de
um TRP. Outra deficiência também encontrada no atual terminal, é a ausência da
relação com o transporte público local.
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Figura 3 – Situação do terminal rodoviário atual

Fonte: Elaborado pelo autor com base no Zoneamento da Cidade.

Como citado anteriormente, Gouvêa (1980) afirma que a localização do TRP
não deve lesar os usuários do sistema de transporte e a vizinhança, nem aumentar
o tempo de viagem, forçar tráfego adicional às vias sem condições ou aumentar o
trajeto dos veículos. No entanto, ao analisar a atual localização da rodoviária de
Caçador, são identificadas todas essas problemáticas. Além de estar situado em
uma área de interesse ambiental, a localização torna necessário um longo percurso
dos ônibus até o centro da cidade, utilizando uma malha viária despreparada para
esse deslocamento e aumento o tempo total da viagem.
Soares (2006) destaca a necessidade de diminuição do tempo efetivo da
viagem, a eliminação de trajetos desnecessários e a economia de combustível
como benefícios tanto para usuário quanto empresa transportadora.
Diante dos problemas relacionados com a atual localização do terminal, e
com base no conteúdo apresentado, mostra-se necessária a relocação do TRP do
município de Caçador da área central para uma área limite da cidade.
A localização proposta para o TRP considera os seguintes fatores
apontados por Gouvêa (1980) e Soares (2006): a acessibilidade ao terminal; a
proximidade com as principais rodovias, entroncamentos rodoviários e corredores
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de transporte; a conciliação com o sistema viário, uso do solo e planejamento
urbano da cidade e as características de entorno.
3.2 LOCALIZAÇÃO PROPOSTA
A localização proposta para o TRP se encontra na entrada da cidade, na
borda da mancha urbana consolidada, como mostra a Figura 4.
Figura 4 – Localização proposta para o TRP

Fonte: Elaborado pelo autor sobre Google Maps.

O critério para escolha do terreno se dá por ser próximo às rodovias
estaduais, principais acessos à cidade, e seu entroncamento viário. A intenção em
levar o TRP para este novo local visa a facilidade no seu acesso, eliminando os
trajetos dos ônibus na área consolidada, no centro da cidade. Na Figura 5 é
possível verificar o trajeto aproximado do ônibus a partir da entrada da cidade até
o terminal atual, um trajeto de aproximadamente 6km de distância e realizado por
vias não preparadas para tal deslocamento.
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Figura 5 – Trajeto até o terminal atual e principais rodovias

Fonte: Elaborado pelo autor sobre Google Maps.

Levando estes dados em consideração, propõe-se o TRP na entrada da
cidade, próximo ao entroncamento viário, melhorando a eficiência do sistema,
onde o trajeto de 6km que corta a cidade se torna inexistente, como mostra a Figura
6.
Figura 6 – Trajeto considerando a nova localização e principais rodovias
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Fonte: Elaborado pelo autor sobre Google Maps

Por fim, a Figura 7 a seguir, apresenta o entorno da localização proposta,
mostrando diversos fatores que enfatizam o potencial do local, como a presença
de um posto de gasolina, um hotel e um restaurante que se encontram na região
do terreno proposto.
Figura 6 – Terreno proposto e seu entorno

Fonte: Elaborado pelo autor sobre Google Maps.

A nova localização proposta para o TRP de Caçador dispõe de boa
comunicação entre rodovias e vias arteriais, e é importante destacar que também
prevê a integração entre o transporte rodoviário e o urbano, com a efetivação de
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linhas de transporte público para promover acessibilidade aos usuários. A proposta
considera o zoneamento urbano e o sistema viário da cidade, de modo a atender
tanto aos interesses das transportadoras que vão operar no terminal quanto dos
passageiros.
4 CONCLUSÃO
O presente trabalho abordou a definição, o funcionamento e características
dos terminais rodoviários de passageiros, com destaque para a importância sua
localização no espaço urbano para garantia de acessibilidade e funcionamento
adequado para atender os usuários e empresas de transporte.
Os terminais de passageiros exercem uma série de funções, mas destacase a de promover maior eficiência nos sistemas de transportes através de sua
adequada localização no espaço e da integração com o transporte urbano local,
proporcionando um melhor atendimento das necessidades de transporte do
passageiro.
Quanto aos critérios relevantes para definição da localização do TRP,
mostraram-se como mais determinantes para a escolha do local, a acessibilidade,
mobilidade, distância e o tempo. A pesquisa permite concluir que a localização de
um terminal é mais conveniente nas áreas periféricas da cidade, garantindo um
funcionamento mais eficiente do sistema de transporte, na rapidez e no conforto
aos usuários.
Diante dos fatores apontados pelos autores para melhor localização de
terminais rodoviários de passageiros, ao considerar as alternativas de localização
em áreas centrais ou em áreas periféricas na cidade de Caçador, conclui-se que a
alternativa de implantação do TRP na entrada da cidade, próximo ao
entroncamento viário, atenderia de forma eficiente aos critérios de localização e as
demandas atuais da cidade.
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