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RESUMO 
 

Esta monografia tem como tema um projeto arquitetônico de um novo terminal 

rodoviário para a cidade de Caçador – SC visando a sustentabilidade. A presente 

pesquisa tem como objetivo geral a elaboração do projeto arquitetônico, o qual 

deverá contribuir significativamente para a melhoria do serviço de viação rodoviária 

no município diminuindo o fluxo de trânsito na zona central. Tal projeto seguirá os 

padrões construtivos modernos e dentro dos conceitos de sustentabilidade. Como 

objetivos específicos têm a realização de uma pesquisa bibliográfica referente ao 

tema; a elaboração do projeto arquitetônico do terminal intermunicipal rodoviário do 

município de Caçador – SC; o estudo da demanda; propor e dimensionar sistemas 

que tornem o projeto sustentável; e adequar o projeto a NBR 9050 (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2015) de acessibilidade. A metodologia 

adotada nesta monografia foi por meio de referencial bibliográfico, estudo preliminar, 

levantamento de dados, programa de necessidades, pré-dimensionamento, 

montagem do funcionograma e partido arquitetônico. Como resultados, obtive uma 

consulta de viabilidade na prefeitura do munícipio de Caçador – SC, foi realizada a 

escolha do local da edificação, bem como uma pesquisa em uma das empresas que 

atuam no terminal, apresentei a situação atual do terminal, para finalmente através 

desses parâmetros realizar o projeto arquitetônico necessário.  

 

Palavras-chave: Projeto arquitetônico. Sustentabilidade. Terminal rodoviário. 

Acessibilidade. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

ABSTRACT 
 

This paper has as its theme an architectural design of a new bus station to the city of 

Hunter - SC aimed at sustainability. This research has as main objective the 

development of architectural design, which should contribute significantly to the 

improvement of road traffic service in the municipality decreasing the flow of traffic in 

the central area. This project will follow the modern construction standards and within 

the concepts of sustainability. The specific objectives are to conduct a bibliographic 

research about the subject; the preparation of the architectural design of the road 

intercity terminal Hunter municipality - SC; the study of demand; propose and scale 

systems that make sustainable design; and tailor the project to NBR 9050 (Brazilian 

National Standards Organization, 2015) accessibility. The methodology adopted in 

this monograph was by bibliographic reference, preliminary study, data collection, 

program needs, preliminary design, assembly diagram and architectural party. As a 

result, I got a feasibility consultation on the municipality's town hall Hunter - SC, the 

choice of location of the building was carried out and a search in one of the 

companies operating in the terminal, presented the current terminal situation, to 

finally through these parameters carry out the necessary architectural design. 

 

Keywords: Architectural design. Sustainability. Bus station. Accessibility. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

No mundo globalizado, onde o acesso à informação e produtos têm se 

tornado cada vez mais simplificado, chegam até nós dados alarmantes, aquecimento 

global, poluição, população aumentando, falta de água, escassez de alimentos, 

epidemias e pandemias, bactérias resistentes, entre tantos outros problemas que se 

agravam a cada dia. 

Com essas informações nos voltamos ao nosso Brasil, onde de tantos 

problemas que observamos, damos destaque ao trânsito. Um dos vilões dos dias 

atuais, responsável por um dos maiores índices de mortalidades dos brasileiros.  

Santa Catarina tem o maior índice nacional de automóveis por habitante, 

alcançando um expressivo número de 0,54 automóveis/habitante (OLENIKE et al., 

2011). Neste caso, suponhamos que um ônibus leve em média 30 passageiros, 

seriam necessários seis automóveis para substituí-lo, ou seja, seis automóveis a 

mais no trânsito. Assim, observamos a necessidade e importância dos transportes 

rodoviários de passageiros em nosso meio. Com essa visão, conseguimos não 

somente a diminuição do número de automóveis, mas auxiliamos com a redução de 

emissão de gases, trabalhando com o conceito de sustentabilidade, o qual se 

pressupõe uma relação equilibrada com o ambiente em sua totalidade, considerando 

que todos os elementos afetam e são afetados reciprocamente pela ação humana. 

Se agruparmos essas informações com a engenharia e arquitetura nas 

edificações, temos o poder de aprimorar de tal forma os projetos, tanto interior 

quanto exteriormente, aproveitando as condições ambientais e naturais de cada 

local, aliando a tecnologia com a necessidade de preservação do meio ambiente. 

 Com isso, surge a necessidade de pesquisar, analisar e obter referências 

para a concepção de um projeto para a implantação de um novo terminal rodoviário 

intermunicipal para a cidade de Caçador-SC, o qual deverá ter como base todos os 

princípios e normas atuais visando à sustentabilidade. 
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1.2 PROBLEMA 

 

O terminal rodoviário de passageiros do município de Caçador – SC está 

localizado na zona central da cidade. Tal fato nos remete ao problema de que os 

ônibus necessitam transitar pelas ruas centrais, o qual acaba por trazer dificuldades 

aos motoristas, pois se tratam de ruas menores, necessitando muitas vezes de 

manobras para acessos, causado lentidão no trânsito, o qual por si só já é bastante 

lento no entorno do atual terminal. Outro fator importante aponta para a necessidade 

de ampliação do mesmo, pois em relação ao número de passageiros, oferece um 

espaço reduzido. A questão é como solucionar esse transtorno causado na zona 

central da cidade além de suprir a demanda atual do terminal rodoviário? 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

O presente trabalho justifica-se, pois o terminal rodoviário do município de 

Caçador – SC encontra-se defasado, não atendendo a demanda atual de ônibus e 

também o conforto dos usuários. Com isso, pretende-se através deste trabalho 

ampliar a utilização do transporte rodoviário de passageiros, sugerir uma nova 

estrutura ao terminal rodoviário do município, proporcionando maior conforto aos 

usuários enquanto aguardam o embarque no ônibus e aliado a isso proporcionar 

maior fluidez ao trânsito no entorno do atual terminal, redirecionando o fluxo de 

ônibus para as rodovias, removendo os mesmos das ruas da cidade. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

A seguir serão apresentados os objetivos deste estudo. 

1.4.1 Objetivo Geral 

Elaborar o projeto arquitetônico de um novo terminal intermunicipal rodoviário 

de passageiros para o município de Caçador – SC, o qual deverá contribuir 

significativamente para a melhoria do serviço de viação rodoviária em nosso 

município, para a diminuição do fluxo de trânsito na zona central. Tal projeto seguirá 

os padrões construtivos modernos e dentro dos conceitos de sustentabilidade. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

a) Realizar pesquisa bibliográfica referente ao tema;  

b) Realizar o estudo da demanda; 

c) Elaborar projeto arquitetônico do terminal intermunicipal rodoviário do 

município de Caçador – SC; 

d) Dimensionar e propor sistemas que tornem o projeto sustentável; 

e) Adequar o projeto a NBR 9050 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS - ABNT, 2015) de acessibilidade. 

 

1.5 METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada neste trabalho será por meio de referencial 

bibliográfico, estudo preliminar, levantamento de dados, programa de necessidades, 

pré-dimensionamento, montagem do funcionograma, partido arquitetônico e 

finalmente o projeto arquitetônico. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1.1 Terminal Rodoviário de Passageiros (TRP) 

O TRP é o ponto de chegada e saída dos usuários, principalmente os de 

média e longa distância, ou seja, a conexão entre o passageiro, o sistema e as 

cidades (SOARES, 2006). 

Para Maas (2001 apud FERREIRA; FANTIN, 2010) um terminal não atende 

somente passageiros, mas também entrada e saída de cargas de um sistema de 

transporte. 

Ainda, segundo Soares (2006) um terminal pode ser conceituado como 

qualquer ponto a fim de realizarem-se embarques ou desembarques de passageiros 

num sistema de transporte. 

2.1.1.1 Transporte rodoviário de passageiros 

No Brasil, o sistema está interligado a mais de 600 terminais rodoviários e a 

1000 pontos de parada, deixando assim, o transporte rodoviário responsável por 

95% do fluxo de passageiros. Por proporcionar maior quantidade de passageiros e 

por desenvolver várias rotas alternativas para chegada ao seu destino, o transporte 

rodoviário se torna mais barato que o modal aéreo (SOARES, 2006). 

Para Neufert (2013), as paradas e os boxes de estacionamento dos ônibus 

requerem dimensões especiais. As Figuras 01 e 02 ilustram essas dimensões. 
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Figura 01 – Parada usual com escalonamento 

 
Fonte: Neufert (2013) 

 

Figura 02 – Dimensões de ônibus com um e dois andares 

 
Fonte: Neufert (2013) 

2.1.1.2 Características de terminal rodoviário de passageiros 

Para Soares (2006), as características básicas de um TRP são: 

a) Áreas de circulação: consistem em alas internas atribuídas à circulação de 

todos os usuários; portais de entrada e saída para uso do público; e também 

serviços institucionais de fiscalização e policiamento, bem como ambulatório 

de socorro emergencial; 
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b) Alas internas: destinadas aos boxes dos transportes rodoviários; venda de 

bilhetes de viagem; lojas de conveniência; praças de alimentação; e outras 

comodidades; 

c) Terminais de embarque e desembarque: compreendem os corredores e 

portões de acesso; bem como pistas internas com plataformas atribuídas para 

baias de estacionamento de ônibus rodoviário; 

d) Instalações administrativas e operacionais do equipamento e das áreas de 

estacionamento exclusivas da administração e para o público. 

 

Figura 03 - Elementos principais de um Terminal 

 

Fonte: Dunham (2008) 

2.1.1.3 Classificação dos terminais rodoviários de passageiros 

Gouvêa (1980 apud SOARES, 2006), apresenta uma classificação conforme 

o modo de transporte e à organização política-administrativa.  

Referente ao modo de transporte: 

a) Terminal unimodal: é o terminal que oferece serviços exclusivamente a um 

único modo de transporte, como exemplo temos as estações ferroviárias e 

paradas de ônibus; 

b) Terminal multimodal: presta serviços a mais de um modo de transporte, 

normalmente com um ponto de transbordo. Esse terminal é referência em 

grandes cidades. 
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Com relação à organização política-administrativa: 

a) Terminal urbano: terminais onde o ponto extremo da viagem se encontra na 

mesma cidade, tendo dependência socioeconômica, onde os passageiros são 

evidenciados por ausência de bagagens e geralmente viagens diárias. 

Encontra-se em regiões metropolitanas; 

b) Terminal interurbano: é onde o ponto de chegada e partida encontra-se em 

cidades diferentes, com independência socioeconômica. Capazes de prestar 

serviços de transporte de médias e longas distâncias. 

2.1.2 Localização do Terminal Rodoviário de Passageiros 

O local deve ser escolhido levando em consideração a disponibilidade da 

área, onde devem ser levados em conta os impactos ambientais e áreas para 

expansão do terminal; a acessibilidade, onde deve ser de fácil acesso às regiões de 

maior tráfego; aos serviços públicos disponíveis, como rede de água, esgoto, 

energia elétrica, telefonia e custos de implantação, os custos de projeto e construção 

e avaliação de impactos ambientais (FERREIRA; FANTIN, 2010). 

Ainda segundo os autores, aspectos negativos como poluição do ar, da água, 

poluição sonora, visual, aumento de tráfego, dificuldade para o deslocamento de 

pessoas, prejuízos ao desenvolvimento urbano, devem ser analisados, mantendo a 

acessibilidade para todos os usuários, do contrário, a busca pelos serviços pode ser 

diminuída consideravelmente. 

Para Gouvêa (1980 apud SOARES, 2006), a localização dos terminais não 

deve prejudicar seus usuários nem o seu entorno. Tempos de viagens ampliados, 

maior deslocamento por parte de veículos e pedestres, tráfego adicional às vias 

precárias, devem ser evitados, facilitando assim o dia-a-dia de ambos. 

2.1.2.1 Conceito de centro e periferia 

Em várias cidades, existem estudos que definem os locais para instalação de 

serviços que servem para facilitar a vida da população, como a otimização dos 

serviços de transporte (SOARES, 2006). 

Ainda segundo o autor, para a decisão da localização de um novo terminal 

rodoviário o assunto deve ser profundamente estudado em função das múltiplas 

incógnitas envolvidas no tema. Na zona central encontra-se localizada a maioria das 
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instalações de serviços e centros comerciais e públicos, inclusive o transporte 

público que facilita o deslocamento da população nesta zona. Embora na periferia, 

vários fatores podem ser observados como o desbloqueio das vias favorecendo um 

menor tempo de deslocamento, liberando as vias e auxiliando na redução de fatores 

como a poluição ambiental e sonora. 

Os terminais rodoviários deveriam ser edificados nas rodovias, pois torna-se 

mais funcional do que na zona central, integrando os serviços de transporte urbano, 

interurbano e o terminal (SOARES, 2006). 

2.1.2.2  Área de influência 

Para Soares (2006), área de influência é definida como o espaço no qual 

serão geradas certas condições derivadas da implementação de empreendimentos 

de cunho público ou privado, em todas as suas fases. 

A área de influência torna-se crucial na localização de sistemas de transporte, 

pois indica o espaço necessário para suprir a necessidade populacional. Determina 

fisicamente a área de atuação do atendimento a grande parte de seus usuários 

(SOARES, 2006). 

Soares (2006) reforça a ideia de que a área de influência é importante para os 

estudos de sua localização, pois a partir deste que é possível propor as diversas 

análises temáticas e a proporção das consequências que podem ser acarretadas 

pelo empreendimento. 

De acordo com a Resolução CONAMA 349 (2004 apud SOARES, 2006) a 

área de influência é dividida em três partes: 

 

a) Área diretamente afetada (ADA); 

b) Área de influência direta (AID); 

c) Área de influência indireta (AII). 

 

Em ambos os casos é necessário o estudo e definição dos elementos 

ambientais e suas interações, priorizando a qualidade ambiental antes da obra 

(SOARES, 2006). 
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Para Soares (2006), cada caso sofre impactos direta ou indiretamente em 

suas fases de construção e operação da obra. A Figura 04 indica como funcionam 

essas divisões da área de influencia. 

 

Figura 04 - Área de influência 

 

Fonte: Soares (2006) 

 

Área Diretamente Afetada (ADA): é a área onde está localizada a obra em si, 

ou seja, a área exclusiva para a infraestrutura do projeto, contando com todas as 

operações necessárias para sua construção (SOARES, 2006). 

Área de Influência Direta (AID): é a área atingida pelos impactos causados 

pela construção do empreendimento e está situado ao lado da ADA. Sua área deve 

ser limitada em caráter social, econômico, físico-ambiental e em relação à fauna e 

vegetação, entre outros (SOARES, 2006). 

Área de Influência Indireta (AII): também chamada de Área de Influência 

Regional (AIR), é a área que também é atingida pelo empreendimento, no entanto, 

seus impactos são menos agressivos que os anteriores. Nesse espaço deve-se 

avaliar a implantação em um contexto regional, ou seja, fora dos limites da área de 

estudo (SOARES, 2006). 

Há situações em que cada área de influencia, pode se diferenciar em seu 

ambiente local e/ou regional, gerando seus próprios contornos, formando mais de 

três o processos de divisões (SOARES, 2006). 

A avaliação das divisões da área de influência pode ser desenvolvida 

conforme os critérios abaixo: 

 

a) Meio Físico: a área de influência foi definida em atendimento aos 
aspectos de meteorologia, hidrologia, solos, geomorfologia e acidentes 
ou formações naturais; 
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b) Meio Biótico: a área de influência está relacionada com os diversos 
ecossistemas a serem afetados; 

c) Meio Antrópico: os aspectos de população, comunidades, sistemas de 
produção, divisas legais e componentes institucionais definiram a área 
de influência (SOARES, 2006, p. 61). 

 

A demarcação da área de influência do empreendimento é um dos pontos que 

deve ser levado com cuidado no estudo dos impactos ambientais, pois é fator 

relevante tanto nos diagnósticos quanto nos prognósticos ambientais (SOARES, 

2006). 

2.1.2.3 Estudos relativos à localização dos terminais 

Gouvêa (1980 apud SOARES, 2006), desenvolve uma metodologia para 

analisar os parâmetros de implantação de terminais urbanos de passageiros, 

considerando esses fatores importantes para se chegar a alguma determinada 

decisão. A autora observa a relação desses terminais com a malha urbana e 

sistemas de transporte, determinando normas para o seu planejamento. 

O custo de implantação, a integração entre os modais de transporte e os 

custos de operação e manutenção são parâmetros relevantes, que aplicados na 

metodologia de avaliação, constatam que algumas causas determinantes das 

políticas de transporte se demonstram relevantes nos resultados de aplicação da 

metodologia e pesquisa (GOUVÊA, 1980 apud SOARES, 2006). 

Ainda segunda a autora, o estudo de métodos de estimativas para os 

parâmetros indicados, através de uma análise de custo-eficácia, baseia-se na 

utilização e quantificação para a escolha das possibilidades de localização desses 

terminais.  

A partir da implantação de terminais novos, devem ser analisados parâmetros 

referentes às consequências na malha urbana, podendo mais tarde ser 

quantificadas, influenciando para seu controle (GOUVÊA, 1980 apud SOARES, 

2006). 

Soares (2006) apresenta de forma simplificada, um método para identificação 

de locais mais adaptados para execução de terminais de integração intermodal de 

passageiros, unindo o sistema rodoviário com o sistema ferroviário, facilitando na 

tomada de decisão o procedimento de implantação de terminais novos, deixando-os 
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práticos e de fácil utilização, e ampliando entre os demais aspectos, os fatores 

relevantes sobre a localização dos terminais. 

Ainda segundo o autor deve-se considerar a ideia da implementação de 

terminais de integração modal para se reduzir os problemas no trânsito, onde muitas 

pessoas poderiam deixar seus automóveis particulares e compartilhar de transportes 

coletivos, reduzindo o espaço viário, onde se encontra cada vez mais insuficiente. 

Para Soares (2006) a chegada dos passageiros até o terminal também é um 

fator importante na localização. Os passageiros tem acesso ao sistema através do 

terminal. 

A localização dos terminais pode ser caracterizada pelo lugar ou tipo do 

mesmo como: terminal central, terminal urbano e terminais intermodais. Sendo que 

os terminais centrais podem ser as estações centrais ou de metrô, os urbanos são 

os principais pontos de acesso ao sistema, pois tem amplo vinculo com todas as 

regiões da cidade e os intermodais são os localizados fora da zona central, ou seja, 

nas periferias (SOARES, 2006). 

Relacionam ainda, capitais europeias e suas localizações de terminais 

rodoviários de passageiros, e seus respectivos modos de transportes interligados, 

conforme a tabela 01. 

 

Tabela 01- Exemplos de Localizações de Terminais Rodoviários em Cidades 

Europeias 

(continua) 

Denominação / 

Cidade 

Localização Ferrovias Metrô 

ligeiro 

Bonde Ônibus Automóvel Bicicleta 

Zoologischer 

Garten (Berlim) 

Central X    X  

La Défense 

(Paris) 

Central X    X  

City Terminal 

(Estocolmo) 

Central X    X  

Abando (Bilbao) Central X    X  

Hammersmith 

(Londres) 

Periférica X    X  
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Tabela 01- Exemplos de Localizações de Terminais Rodoviários em Cidades 

Europeias 

(conclusão) 

Denominação / 

Cidade 

Localização Ferrovias Metrô 

ligeiro 

Bonde Ônibus Automóvel Bicicleta 

Duivendrecht 

Station 

(Amsterdã) 

Periférica X    X X 

Piraeas (Atenas) Periférica X    X  

Stratford 

(Londres) 

Periférica X X   X  

Cradley Heath 

(Reino Unido) 

Central     X  

Gullmarsplan 

(Estocolmo) 

Central  X X  X  

Ethniki Amyna 

(Atenas) 

Periférica   X  X  

Wilannowska 

Pulawska 

(Varsóvia) 

Periférica   X X X  

Ponte Mammolo 

(Roma) 

Periférica   X  X  

Fonte: Soares (2006) 

2.1.2.4 Fatores relevantes de localização 

Nesta fase, serão determinados os fatores relevantes de localização, que tem 

por objetivo a constituição de subsídios para assim qualificar os critérios locacionais 

que serão empregados para se obter uma solução na questão de localização de um 

TRP (SOARES, 2006). 

Para Soares (2006), os fatores relevantes de localização devem estar 

conciliados com o fator crescimento da população, juntamente com diretrizes que se 

encontram no Plano Diretor da cidade, e ainda visando à acessibilidade. 

Conforme o MITERP (1986 apud SOARES, 2006), no que se refere à 

localização do TRP para atender um centro urbano, deve ser realizado estudos de 

levantamento de dados, análise de avaliação das áreas alternativas que estejam 

disponíveis para que se tenha uma solução mais adequada ao terminal. 

O Manual aponta os seguintes itens para a escolha da localização do TRP: 
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 A localização deve atender aos interesses tanto dos passageiros quanto das 

transportadoras que irão utilizar o terminal; 

 O desenvolvimento do sistema viário e os planos e tendências de uso do solo 

serão julgados compativelmente com a localização e o interesse de 

planejamento urbano; 

 A comunicação entre o terminal e as zonas urbanas, onde se encontra a 

maior parte dos passageiros; 

 Em termos de localização do terminal, o interesse das empresas 

transportadoras que irão operar no mesmo, é estabelecido pelas condições 

de acesso dos ônibus ao sistema rodoviário que converge à cidade, quer pela 

extensão, quer pela existência de vias descongestionadas, o que influi no 

tempo de percurso dos ônibus dentro da área urbana, e ainda pela distância 

entre o equipamento e as garagens das mesmas; 

 A avaliação das possibilidades de localização que sejam viáveis, bem como a 

área para implantação e futura expansão das instalações do terminal; 

 Terá preferência o terreno com área suficiente para a capacidade de 

instalação ou a mesma for de aquisição acessível, que seja disponibilizado 

pelo poder público estadual ou municipal, sendo fundamental o cumprimento 

das etapas de análise e avaliação pretendida e levantamento de dados; 

 Quando os resultados dos estudos indicarem que o pleno atendimento dos 

interesses do usuário e das transportadoras depende da execução de obras 

de infraestrutura e modificações no sistema de transporte urbano local, 

poderá ser aprovada a localização do terminal, condicionado à programação, 

por quem de direito, das referidas obras e modificações, de modo que sejam 

concluídas simultaneamente com a implantação do terminal. 

 

Para Soares (2006), são considerados três grupos de fatores relativos à 

localização, onde cada um é dividido em seis subfatores, que são ligados as 

características físicas, uso e ocupação do solo e política institucional, o que resulta 

na tabela 02: 
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Tabela 02 – Subfatores de Localização 

Uso e Ocupação do Solo Características Físicas Política Institucional 

Potencialidade de 

integração 

Categorização do terminal Necessidade de expansão 

ou reforma 

Disponibilidade de áreas Quantificação e dimensões 

da plataforma 

Potencialidade de 

implantação de serviços 

Segregação urbana Coberturas Potencialidade de integração 

com políticas de 

revitalização urbana 

Tipologia da ocupação e 

padrão construtivo 

Adequação do terminal ao 

volume da demanda 

Política de desenvolvimento 

global para a área 

Taxa de crescimento 

populacional 

Características dos usuários Seleção em programas de 

financiamento 

Importância relativa do 

terminal 

Importância operacional do 

terminal no sistema 

Potencialidade de aumento 

da receita com o combate a 

evasão de renda 

Fonte: Soares (2006). 

 

É Através da média aritmética dos valores adquiridos por especialistas que é 

realizado o cálculo do peso de cada subfator. Depois de decidido o peso 

proporcional a cada subfator, é aplicado notas de 0 a 10, onde são utilizados 

somente os valores pares. Com base nisso, a nota final é adquirida através do 

somatório do produto do peso de cada subfator específico pela nota correspondente 

(SOARES, 2006). 

Segundo o autor há vários aspectos considerados relevantes e 

representativos para uma localização de terminal de carga, e conclui que geralmente 

os estudos de localização são os mesmos, o que diferencia é o objetivo e a forma 

que se relacionam na análise. A tabela 03 indica esses aspectos. 
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Tabela 03 – Fatores relevantes de localização de um TRP 

Fatores Relevantes 

de Localização 

Formas como os fatores se apresentam nos estudos 

Custos-Benefícios Custos de implantação do terminal e da infraestrutura; custos de 

manutenção do terminal; das operadoras do transporte rodoviário 

de passageiros; das empresas terceirizadas; valorização fundiária; 

impostos sobre uso e ocupação do solo. 

Benefícios sociais; para a vizinhança; para o usuário e para o 

sistema de transporte público urbano e rodoviário. 

Distância Distância do TRP ao centro urbano e ao entroncamento rodoviário 

mais próximo. 

Tempo Tempo de trânsito; de viagem; de transferência; frequência de 

headway dos ônibus urbanos ao terminal. 

Confiabilidade Do serviço, das condições de trânsito, das condições das 

infraestruturas ambientais do terminal, na capacidade de 

flexibilização do serviço e na prestação de serviço. 

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. 

Segurança No tráfego pelas condições da infraestrutura, interna no terminal, 

nos arredores. 

Transporte 

rodoviário de 

passageiros 

Pontualidade, conforto, segurança, custo da viagem, atendimento. 

Transporte urbano e 

metropolitano 

Pontualidade, conforto, segurança, custo da viagem, atendimento, 

integração intermodal. 

Impactos urbanos 

ambientais 

Poluição do ar, intrusão visual, trepidação, poluição sonora, fluxo 

de ônibus nas vias urbanas, proximidade do terminal às áreas 

urbanas. 

Impactos sócio-

econômicos 

Viabilidade econômica do terminal, geração de empregos. 

Fonte: Soares (2006). 

2.1.2.5 Critérios locacionais 

Para Soares (2006), os critérios locacionais são apresentados à seguir: 
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a) Análise Custos-Benefícios: dentro deste critério são considerados os custos 

gerais de manutenção e implantação da infraestrutura e do terminal, das 

empresas que executam serviços de forma terceirizada; das operadoras do 

TRP; da valorização fundiária; os impostos sobre ocupação e uso do solo e 

possíveis benefício para a coletividade vindos do empreendimento; 

b) Acessibilidade: este critério é relacionado fatores que agregam o tempo como 

a distância, a mobilidade, a confiabilidade e a própria noção de tempo. 

Relativos à produção do transporte o critério agrega a segurança e a 

mobilidade bem como seus fatores relevantes; 

c) Desenvolvimento Urbano: são agregados fatores relevantes que relacionam 

transporte metropolitano e urbano pela estreita ligação com a ocupação e uso 

do solo; 

d) Externalidades Ambientais Urbanas: o critério é relacionado aos impactos 

ambientais negativos e positivos passíveis de ocorrência sobre a coletividade 

e considera os impactos decorrentes da viabilidade econômica do TRP, além 

da geração de empregos. 

2.1.3 Mobilidade Urbana 

Mobilidade se diz respeito à capacidade de locomoção dos indivíduos, é uma 

característica totalmente ligada ao ser humano. Por diversas razões, os indivíduos 

tem a necessidade de deslocar-se de um local para outro, e várias delas utilizam os 

ônibus para chegar ao seu destino, este, tendo assim, um papel muito importante 

em nosso meio (SOARES, 2006; FERREIRA; FANTIN, 2010). 

O uso do transporte em nosso meio soluciona diversos problemas tanto das 

empresas, governo, indivíduos. Mas, por outro lado, traz consigo inúmeros efeitos 

negativos como poluição da água e do ar, acidentes, consumo de energia, 

alterações no relevo, extração do solo e demais recursos naturais na realização da 

infraestrutura, e equipamentos ocasionando o chamado custo social (SOARES, 

2006).  

Tendo consciência da importância do transporte para as cidades, torna-se 

considerável a aplicação do desenvolvimento sustentável, onde engloba redução da 

poluição, inclusão social, maior aproveitamento dos recursos energéticos, 
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acessibilidade e mobilidade, geração de empregos e elevação de renda, bem como 

a melhoria da qualidade de vida (SOARES, 2006). 

Em abril de 2001, o Conselho de Ministros da União Europeia revisa as 

experiências da comunidade e estabelece a resolução a seguir:  

 
O transporte sustentável deve contribuir com o bem-estar econômico social, 
sem prejudicar a saúde humana, nem o meio ambiente. Ao integrar os 
requisitos sociais, econômicos e do meio ambiente, um sistema de 
transporte sustentável pode ser definido como segue: 
 
a) Permite a satisfação das necessidades básicas de acesso e o 

desenvolvimento das pessoas, das empresas e da sociedade de forma 
compatível com a saúde humana e o equilíbrio do ecossistema, e 
promove a igualdade interna à própria geração e entre gerações; 

b) Apresenta custos aceitáveis, funciona eficientemente, oferece opção 
quanto ao modo de transporte e apoia uma economia dinâmica e o 
desenvolvimento regional; 

c) Limita as emissões e os resíduos em função da capacidade ambiental 
de absorção, utiliza recursos renováveis a um ritmo inferior ou igual ao 
desenvolvimento de substitutos renováveis e reduz o uso do solo e a 
emissão de ruídos (SOARES, 2006, p.109). 

 

A localização de um terminal deve atender aos conceitos de transporte 

sustentável, o qual deve minimizar os efeitos negativos, ampliar as opções de 

acesso e melhorar a qualidade das viagens da população (SOARES, 2006). 

2.1.4 Arquitetura Bioclimática 

Para Dutra, Lamberts e Pereira (2012), a Bioclimatologia aplica os estudos do 

clima às relações com os seres vivos. A importância da bioclimatologia aplicada à 

arquitetura exige o conhecimento dos conceitos básicos que englobam clima e 

conforto. Considerando o conforto térmico humano, foi criada pelos irmãos Olgyay 

na década de sessenta a expressão Projeto bioclimático, que busca satisfazer as 

exigências de conforto térmico do homem através das condições favoráveis do clima 

com seus próprios elementos. Ainda pelos irmãos Olgyay foi desenvolvido um 

diagrama bioclimático, conhecido como Carta bioclimática de Olgyay, apresentada 

na figura 05, com a função de propor estratégias de adaptação da arquitetura ao 

clima. 
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Figura 05 – Carta Bioclimática de Olgyay 

 

Fonte: Dutra, Lamberts e Pereira (2012). 

 

Enquanto Olgyay aplicava seu diagrama especificamente para condições 

externas, Givoni, em 1969 concebeu uma Carta Bioclimática para Edifícios que 

corrigia algumas limitações de tal diagrama, propondo estratégias construtivas para 

adequação da arquitetura ao clima (DUTRA; LAMBERTS; PEREIRA, 2012). 

A Figura 06 apresenta uma tabela com estratégias de controle climático que 

devem ser seguidos no projeto de arquitetura visando o conforto térmico, conforme 

Watson e Labs (1983). Na figura, são relacionados os princípios que devem ser 

considerados quando o clima proporciona desconforto por frio no inverno ou por 

calor no verão. No frio deve ser evitados perdas de calor e favorecer os ganhos 

térmicos, enquanto que no calor, deve-se evitar os ganhos térmicos e favorecer as 

perdas de calor. Estes princípios são relacionados aos mecanismos básicos de 

trocas de calor, sendo eles a condução, convecção, radiação e a evaporação, os 

quais indicam estratégias bioclimáticas a serem consideradas no projeto (DUTRA; 

LAMBERTS; PEREIRA, 2012). 
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Figura 06 – Estratégias de controle climático a serem adotados no projeto 

arquitetônico. 

 

Fonte: Dutra, Lamberts e Pereira (2012). 

2.1.4.1 Ventilação 

Para Dutra, Lamberts e Pereira (2012), através da análise bioclimática e do 

terreno, realizadas na fase inicial do projeto, podemos explorar os seguintes 

recursos: 

2.1.4.1.1 Influência da implantação e da orientação na ventilação natural 

A implantação e orientação do edifício no terreno são de suma importância 

para a ventilação natural. Deve-se explorar o vento no verão utilizando para resfriar 

os ambientes, enquanto no inverno, o vento predominante deve ser vetado, para que 

seja menor a perda de calor de dentro para fora do edifício. Elementos que estão no 

entorno como outras superfícies edificadas e a vegetação influenciam na intensidade 

e no ângulo de incidência do vento para com a edificação. A figura 07 ilustra a 

aplicação da vegetação como forma de barrar o vento indesejável, diminuindo as 

perdas de calor da superfície por infiltração (DUTRA; LAMBERTS; PEREIRA, 2012). 
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Figura 07 – Redução das perdas de calor por infiltração com bloqueio do vento 

com vegetação 

 

Fonte: Dutra, Lamberts e Pereira (2012). 

 

A Figura 08 indica que árvores com copas altas beneficiam a edificação 

através do sombreamento do sol indesejável e facilitando o acesso de vento no 

verão (DUTRA; LAMBERTS; PEREIRA, 2012). 

 

Figura 08 – Circulação do vento sob copas de árvores altas 

 

Fonte: Dutra, Lamberts e Pereira (2012). 

 

A Figura 09 apresenta como direcionar o vento através da vegetação para 

termos uma ventilação natural melhor na edificação (DUTRA; LAMBERTS; 

PEREIRA, 2012). 
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Figura 09 – Influência da vegetação na ventilação natural 

 

Fonte: Dutra, Lamberts e Pereira (2012). 

2.1.4.1.2 Barreiras de vento 

Segundo Dutra, Lamberts e Pereira (2012), superfícies edificadas e 

vegetações podem servir como barreiras de vento. Esta, quanto mais alta, maior 

será à sombra de vento que ela irá produzir como mostra na Figura 10  

 

Figura 10 – Sombra de vento em função da altura da barreira 

 

Fonte: Dutra, Lamberts e Pereira (2012). 
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Da mesma forma, quanto mais larga for a barreira, maior a extensão de 

sombra de vento formada por ela, conforme ilustrado na Figura 11 (DUTRA; 

LAMBERTS; PEREIRA, 2012). 

 

Figura 11 – Sombra de vento em função da largura da barreira 

 

Fonte: Dutra, Lamberts e Pereira (2012). 

 

A Figura 12 apresenta um gráfico que ilustra o aumento da sombra de vento e 

a redução da velocidade de vento incidente obtida por meio de barreiras densas, 

como os edifícios, e barreiras porosas, como as vegetações (DUTRA; LAMBERTS; 

PEREIRA, 2012). 
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Figura 12 – Sombra de vento em função do tipo de barreira e sua altura 

 

Fonte: Dutra, Lamberts e Pereira (2012). 

 

Dutra, Lamberts e Pereira (2012), apresentam através de simulações feitas 

em túnel de vento com diversas configurações volumétricas, o fluxo de vento no 

entorno das edificações, conforme ilustrado na Figura 13. 

 

Figura 13 – Fluxo de ventos ao redor das edificações 

 

Fonte: Dutra, Lamberts e Pereira (2012). 

2.1.4.1.3 Ventilação cruzada 

Considerada uma das melhores técnicas de ventilação no ambiente, a 

ventilação cruzada exige, sobretudo, o conhecimento da orientação dos ventos 
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desejáveis nos períodos quentes e duas aberturas em paredes diversas, como 

mostra a Figura 14. Os esquemas 1 e 2 permitem velocidades de vento maiores por 

meio do ambiente. Já os esquemas 3 e 4 apresentam aberturas em paredes 

próximas, o que provoca uma ventilação mais permanente. No esquema 6 as 

janelas muito próximas acabam provocando um curto-circuito na ventilação. Se 

afastarmos um tanto as janelas, como no esquema 5, temos uma melhor distribuição 

do ar no recinto (DUTRA; LAMBERTS; PEREIRA, 2012). 

 

Figura 14 – Padrão da ventilação determinado pelo posicionamento das 

esquadrias 

 

Fonte: Dutra, Lamberts e Pereira (2012). 

 

Na Figura 15, são apresentados os caminhos feitos pelo fluxo de ar nos 

ambientes com a presença de repartições e divisórias internas. Os esquemas 1 e 3 

são semelhantes, entretanto, no esquema 3 existe um ambiente de ar estacionado. 

O esquema 2 apresenta uma divisão no fluxo de ar, reduzindo a ventilação e o 

consecutivo resfriamento desta área. O esquema 4 mostra que, mesmo com a 

redução de fluxo de ar, podemos adequar a ventilação dividida conforme o ambiente 

e suas necessidades de resfriamento. Já no esquema 5 a divisória impede a zona 

de fluxo de ar incidente, o que prejudica a ventilação. E o esquema 6, apresenta 

outra forma de divisão diminuindo o fluxo de ar no ambiente (DUTRA; LAMBERTS; 

PEREIRA, 2012). 
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Figura 15 – Estudo do fluxo de ar em ambientes em função da presença de 

repartições e divisórias internas 

 

Fonte: Dutra, Lamberts e Pereira (2012). 

2.1.4.1.4 Captores de vento,  peitoris ventilados, mansardas, lanternins e torres 

de ventilação 

Para Dutra, Lamberts e Pereira (2012), a ventilação vertical se torna muito 

eficaz quando é necessária a retirada de ar que se acumula nos locais mais altos da 

edificação, geralmente em áticos e coberturas. Uma técnica bastante utilizada para a 

realização desta é o Lanternim. O calor que se acumula na cobertura é retirado 

através da ventilação natural do edifício, que conta com aberturas em suas 

extremidades, o que favorece a ventilação cruzada. Essas aberturas devem contar 

com telas de proteção contra insetos, e se o clima local for mais frio, deve haver 

controle. 

O Peitoril Ventilado é uma forma de ventilação que permite sua entrada 

abaixo da abertura. Neste caso também devem ser instalados telas contra insetos e 

elementos que bloqueiem a entrada de ar no inverno. O ar ingressado por meio do 

peitoril ventilado circula no ambiente e é liberado pela cobertura, que podem ser por 

mansardas, torres de ventilação ou lanternins (DUTRA; LAMBERTS; PEREIRA, 

2012). 

As Mansardas ou água-furtada são uma ótima opção para a ventilação de 

áticos ocupados, como mostra a figura 16 (DUTRA; LAMBERTS; PEREIRA, 2012). 
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Figura 16 – Mansarda ou água-furtada 

 

Fonte: Dutra, Lamberts e Pereira (2012). 

 

Captadores de Vento são formas de levar ventilação natural para os 

ambientes. A Figura 17 ilustra os captadores de vento arquitetados em casas no 

Paquistão, aonde conduzem brisas mais frescas da tarde para o interior dos recintos 

(DUTRA; LAMBERTS; PEREIRA, 2012). 

 

Figura 17 – Captadores de vento no Paquistão. 

 

Fonte: Dutra, Lamberts e Pereira (2012). 

 

As Torres de Ventilação são utilizadas através de ventilação por termo-sifão 

ou por “efeito chaminé”, que praticamente aspira o ar externo para compensar a 

diferença de pressão gerada pela saída do ar quente pela torre. Uma diferença de 
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altura de seis metros entre a tomada de ar e sua saída é de suma importância, bem 

como a entrada cautelosa direcionando o ar para o ambiente, evitando assim a 

entrada de ar mais quente vinda do oeste ou o ar mais poluído de uma avenida ou 

estacionamento próximo, por exemplo (DUTRA; LAMBERTS; PEREIRA, 2012). 

2.1.4.1.5 Elementos direcionadores e filtrantes da ventilação natural 

Elementos controladores da ventilação natural também podem ser externos à 

edificação, como muros, placas e outras superfícies que servem para direcionar, 

desviar ou filtrar a ventilação antes de atingir as aberturas. Como exemplo, temos os 

beirais, que direcionam o ar para o interior, servindo também como proteção solar 

horizontal. Na Figura 18 temos a ilustração de como um beiral maior pode influenciar 

a zona de pressão do lado exterior à abertura, o que faz aumentar o fluxo de ar para 

o interior. Com o mesmo efeito, temos os protetores solares horizontais (DUTRA; 

LAMBERTS; PEREIRA, 2012). 

 

Figura 18 – Influência do beiral no direcionamento do fluxo de ventilação para 

o interior 

 

Fonte: Dutra, Lamberts e Pereira (2012). 

 

Como ilustrado na Figura 19, a platibanda, de forma semelhante, aumenta a 

zona de pressão anterior à janela, o que faz aumentar o fluxo de ventilação para o 

interior (DUTRA; LAMBERTS; PEREIRA, 2012). 
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Figura 19 – Influência da platibanda no direcionamento do fluxo de ventilação 

para o interior 

 

Fonte: Dutra, Lamberts e Pereira (2012). 

 

Para Dutra, Lamberts e Pereira (2012), venezianas, proteções solares 

verticais e outras saliências verticais nas aberturas são elementos que podem 

auxiliar no direcionamento do fluxo de ar para seu interior. Na figura 20 a veneziana 

também tem a função de servir como protetor solar vertical. As máscaras de 

sombreamento mostram a eficácia das venezianas servindo de componente de 

sombreamento, bem como sua função de direcionar o fluxo de ar para o interior.  
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Figura 20 – Veneziana como direcionadores do ar para o interior e proteção 

solar vertical 

 

Fonte: Dutra, Lamberts e Pereira (2012). 

 

“Muros e paredes externas também podem desempenhar o papel de 

direcionadores do ar para o interior, da mesma forma que elementos como árvores, 

arbustos e outros tipos de vegetação [...]’’ (DUTRA; LAMBERTS; PEREIRA, 2012, p. 

188)”. 

Conforme os autores, a Figura 21 apresenta uma vegetação em forma de L 

servindo como proteção do vento e de tempestade de neve em Shimane no Japão. 
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Figura 21 – Barreiras de vento no município de Shimane, no Japão 

 

Fonte: Dutra, Lamberts e Pereira (2012). 

 

Segundo Dutra, Lamberts e Pereira (2012), os elementos vazados são outros 

recursos que servem de controladores e filtram o fluxo de ar para o interior. Esses 

redutores de vento impedem parte do vento indesejável no inverno. É de suma 

importância o direcionamento destes elementos em função do vento que se deseja 

bloquear, conforme a Figura 22. 

 

Figura 22 – Redutor de velocidade do vento com elementos vazados 

 

Fonte: Dutra, Lamberts e Pereira (2012). 
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2.1.4.1.6 Ventilação Noturna 

Com o intuito de reduzir a temperatura do edifício à noite, a ventilação 

noturna, também conhecida como ventilação estrutural, é usada quando a 

temperatura do ar externo é menor do que a interna. Essa estratégia, em ambientes 

residenciais, serve para melhorar a confortabilidade interna durante a noite, 

enquanto que em edifícios públicos e comerciais, a ventilação noturna é usada para 

resfriar a estrutura dos mesmos. Em edifícios com maior inércia térmica esta técnica 

é bastante utilizada, pois diminui os picos de temperatura no dia seguinte, mantendo 

a temperatura dos elementos estruturais (lajes, paredes e vigas mais baixas) 

(DUTRA; LAMBERTS; PEREIRA, 2012). 

Para os autores, tomadas de ar externo devem ser de preferência, 

interligadas na prumada do edifício e com saídas de ar na cobertura. Devem ser 

evitadas tomadas de ar externo em locais onde os níveis de poluição são maiores, 

como estacionamentos, saídas de garagens, paradas de ônibus e vias de tráfego 

intenso. A Figura 23 mostra a ventilação noturna em atuação num edifício. 

 

Figura 23 – Ventilação noturna 

 

Fonte: Dutra, Lamberts e Pereira (2012). 
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2.1.4.1.7 Ventilação em fachada dupla e periférica 

É uma técnica de ventilação natural que está sendo utilizada atualmente em 

edifícios de porte grande, sobretudo os de muitos pavimentos. A figura 24 apresenta 

o Menara Mesiniaga de Ken Yeang, onde em suas fachadas, conta com placas 

horizontais com curvas de metais que obrigam a passagem dos ventos próximos à 

superfície externa do edifício, havendo condições para que a convecção retire o 

calor das paredes e da estrutura, bem como ventilar as sacadas e direcionar os 

fluxos de ar para as aberturas (DUTRA; LAMBERTS; PEREIRA, 2012). 

 

Figura 24 – Menara Mesiniaga 

 

Fonte: Dutra, Lamberts e Pereira (2012). 

2.1.4.1.8 Túneis de vento e mesa d’água 

Considerado um grande aliado do Arquiteto, os túneis de vento permitem a 

análise de maquetes frente à ventilação natural. São dois tipos de túnel de vento, o 

com serragem e o com fumaça. O vento pode ser simulado, opcionalmente, em 

maquetes com uma mesa d’água (DUTRA; LAMBERTS; PEREIRA, 2012). 
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2.1.4.1.8.1 Túnel de vento com serragem 

Tipo mais simples de túnel de vento, o túnel de vento com serragem 

consiste num túnel parcialmente transparente onde se instala a maquete 

sob análise e, em seguida, pulveriza-se pó de serragem sobre a mesma. 

Um ventilador especial é acionado com várias velocidades de vento em 

escala (medidas com auxilio de um anemômetro). Após alguns instantes, 

desliga-se o ventilador e fotografa-se a maquete com a serragem restante 

para aquela velocidade de vento específica, indicativa de zonas sem 

circulação de ar ou com turbulência. Repete-se o procedimento para outras 

velocidades de vento de forma a identificar o comportamento das 

construções em relação ao vento (DUTRA; LAMBERTS; PEREIRA, 2012, p. 

191). 

2.1.4.1.8.2 Túnel de vento com fumaça 

Este tipo de túnel de vento é mais complexo, porém também mais 

interpretativo do comportamento das construções frente ao vento. 

Semelhante ao túnel de vento com serragem, este consiste num túnel por 

onde circula fumaça de diversas cores e onde se coloca a maquete do 

edifício ou conjunto de edifícios a ser analisados. Com a observação do 

comportamento da fumaça em diversas velocidades de vento, pode-se 

concluir sobre a necessidade de instalação de bloqueios ou também 

elementos canalizadores de vento para a edificação (DUTRA; LAMBERTS; 

PEREIRA, 2012, p. 191). 

2.1.4.1.8.3 Mesa d’água 

Embora diferente em mecanismos, a mesa d’água é bastante semelhante 

ao túnel de vento com fumaça. Consiste num aparato por onde circula 

espuma através de uma maquete em baixa velocidade, permitindo a análise 

da ventilação natural em edificações (DUTRA; LAMBERTS; PEREIRA, 

2012, p. 191). 

2.1.4.2 Iluminação natural 

Segundo Dutra, Lamberts e Pereira (2012), na maior parte do dia, podemos 

contar com presença de luz natural, o que infelizmente não é tão aproveitado na 

maioria dos projetos. Isso ocorre por falta de conhecimento do profissional aos 

conceitos essenciais de um projeto de iluminação e conforto visual. A integração 
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com as necessidades acústicas e térmicas da edificação também se deve levar em 

conta em um projeto de iluminação, pois os ambientes internos além da luz natural 

podem contar com o calor e som penetrados em seu interior. Como exemplo, temos 

uma janela, que além da luz natural, também conta com radiação, ventilação natural, 

contato visual e olfativo de seu usuário com o ambiente externo, além de ruídos 

externos muitas vezes indesejáveis. Dessa maneira, a iluminação natural torna-se 

um elemento essencial em um projeto, sendo explorada diferentemente para cada 

função, pois seu resultado varia de um ambiente para outro. 

2.1.4.2.1 Fontes de luz natural 

‘’As fontes de luz natural são o sol, o céu e as superfícies edificadas ou não, 

que fornecem respectivamente luz direta, luz difusa e luz refletida ou indireta 

[...]’’(DUTRA; LAMBERTS; PEREIRA, 2012, p. 151). 

Conforme os autores, disponíveis no Brasil são três estações de medição de 

dados de iluminação natural, presentes em Belo Horizonte, Florianópolis e Natal. 

Mas deve-se levar em consideração para a avaliação da iluminação natural de um 

ambiente os três tipos básicos de céu, que refletem as possíveis alterações da luz 

do dia, são eles: céu claro, céu parcialmente encoberto, e céu encoberto. Para 

realização do cálculo de iluminação natural, é utilizado na maioria das vezes o céu 

encoberto por ser a pior situação em relação a quantidade de luz. 
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Figura 25 – Três principais tipos de céu, claro, parcialmente encoberto e 

encoberto 

 

 

Fonte: Dutra, Lamberts e Pereira (2012). 

2.1.4.2.2 Estratégias de iluminação natural 

2.1.4.2.2.1 Pátios e átrios 

Para Dutra, Lamberts e Pereira (2012), átrios podem ser definidos como 

ambiente luminoso internos, que é envolvido em sua lateral por paredes e em sua 

cobertura conta com materiais translúcidos ou transparentes que permitem a entrada 

de luz nos ambientes internos da edificação conectados ao átrio por elementos de 

passagem.  

Conforme os autores, cada edifício tem uma forma, o que determina as 

combinações de janelas e aberturas zenitais e também o acesso efetivo da luz 

natural quanto à área de piso. Na Figura 26, as plantas contam com a mesma 

medida de área construída, no entanto apresentam diversas possibilidades de 

iluminação total, parcial e ausência de iluminação natural. 
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Figura 26 – Iluminação natural em função da geometria em planta 

 

Fonte: Dutra, Lamberts e Pereira (2012). 

 

Fatores como a área de transparência da cobertura, geometria do espaço 

(largura x profundidade) e a refletância das paredes internas do átrio que vão 

influenciar na quantidade de luz disponível na base do átrio. A melhor forma de se 

analisar a quantidade de luz natural prevista na base do átrio é através de maquetes 

ou simulação (DUTRA; LAMBERTS; PEREIRA, 2012). 

Ainda segundo os autores, a partir do momento que o átrio se caracteriza 

como um espaço reduzido e sem utilidade, passa a ser chamado de POÇO DE LUZ, 

caracterizado como um espaço luminoso interno o qual guia a luz natural para o 

interior das edificações. Geralmente equipados com acabamento em materiais com 

alta refletância. 

2.1.4.2.2.2 Prateleiras de luz 

Prateleiras de luz tem a função de prevenir o ofuscamento, quando 

posicionadas acima do nível dos olhos. Janelas colocadas logo abaixo das 

prateleiras de luz são geralmente usadas para contato visual com o exterior, pois 

essas prateleiras servem como brises horizontais. As prateleiras de luz favorecem a 

qualidade da luz natural e proporcionam sua intensidade mais profunda no recinto 

(DUTRA; LAMBERTS; PEREIRA, 2012). 
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Figura 27 – Prateleiras de luz 

 

Fonte: Dutra, Lamberts e Pereira (2012). 

2.1.4.2.2.3 Cores 

Para Dutra, Lamberts e Pereira (2012), são as cores claras que tem por 

função refletir de forma mais abrangente a luz para dentro do edifício, assim como 

os telhados claros podem ampliar a luz transmitida pelas claraboias. As fachadas e 

as paredes externas claras também irão refletir melhor a luz para o seu interior. A 

Figura 28 transmite (do mais claro ao mais escuro) a melhor sequência de 

refletância nos ambientes internos. 
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Figura 28 – Refletâncias ideias para ambientes interiores em função do 

posicionamento em relação à janela. 

 

Fonte: Dutra, Lamberts e Pereira (2012). 

2.1.4.2.2.4 Distribuição e posicionamento de janelas 

A penetração da luz natural aumenta com a altura da janela e com a 

presença de prateleiras de luz. A penetração útil da luz natural pela janela é 

limitada a uma distância de aproximadamente 1,5 vezes a altura da parte 

superior da janela. Assim, sempre que possível, o teto deve ser posicionado 

mais alto de forma a permitir o posicionamento das janelas também mais 

alto (DUTRA; LAMBERTS; PEREIRA, 2012, p. 157). 

 

Para os autores, janelas horizontalmente posicionadas e janelas espalhadas 

distribuem melhor a luz do que no caso de janelas verticais e janelas concentradas 

em uma área pequena de parede. Por consequência do calor no verão e o frio no 

inverno, a área percentual de janela associado à área de piso dificilmente deve 

passar de 20%, como mostra na Figura 29. 
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Figura 29 – Área de janela em função da área de piso 

 

Fonte: Dutra, Lamberts e Pereira (2012). 

 

Dutra, Lamberts e Pereira (2012), relatam que deve-se levar em consideração 

o posicionamento de janelas em mais de uma parede num ambiente, pois a 

iluminação bilateral é melhor aproveitada do que a unilateral, favorecendo a 

distribuição de luz e reduzindo o ofuscamento, pois iluminam a parede onde se 

encontra a outra janela, consequentemente diminuindo o contraste desta janela com 

a parede. 

2.1.4.2.2.5 Orientação 

Ao NORTE encontra-se a melhor orientação para termos uma iluminação 

natural, pois apresenta mais frequentemente a existência direta da luz solar. Mesmo 

que essa luz solar seja acompanhado do calor, o sombreamento das aberturas 

nesta orientação é muito mais simples. Como segunda opção para melhor 

orientação de iluminação natural temos o SUL, devido à frequência da luz. Apesar 

da quantidade de luz ser baixa, a qualidade é alta quando é necessário uma luz 

branca fria. Quanto à luz do sol direta, é a que menos recebe, tendo menos 

dificuldades com o ofuscamento. São de fácil projeção as proteções solares para o 

Sul. As menos favorecidas orientações são a LESTE e a OESTE, pois recebe alta 

intensidade de luz solar direta no verão e fraca intensidade no inferno, o que dificulta 

a projeção de proteções solares, tendo em vista ângulos muito baixos de altura solar 

(DUTRA; LAMBERTS; PEREIRA, 2012). 
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Figura 30 – Planta com uma orientação ideal em termos de iluminação natural 

 

Fonte: Dutra, Lamberts e Pereira (2012). 

2.1.4.2.2.6 Iluminação zenital 

Iluminação Zenital define-se na luz natural que penetra pelo meio dos 

fechamentos superiores das superfícies internas. As principais vantagens da 

iluminação zenital sobre a iluminação lateral com janelas consistem em permitir, ao 

contrário das janelas, uma iluminação uniformemente distribuída, e receber ao longo 

do dia muito mais luz natural. E como principal desvantagem está à complexidade 

em proteger da radiação solar indesejável essas aberturas. Por isso, recomenda-se 

a utilização da iluminação zenital por meio de vidros localizados na vertical, como 

mostra na figura 31 (DUTRA; LAMBERTS; PEREIRA, 2012). 
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Figura 31 – Tipos de iluminação zenital 

 

Fonte: Dutra, Lamberts e Pereira (2012). 

 

Construídas por meio de aberturas envidraçadas, Domos são fontes de 

iluminação zenital localizadas no telhado. Um problema frequente dos domos é a 

maior incidência de calor e luz no verão, e no inverno essa incidência é menor, 

causado pela geometria solar. Neste caso deve-se utilizar Claraboias no lugar de 

domos, pois tem a mesma função sendo de fácil sombreamento quando necessário 

e tem melhor distribuição da luz no decorrer do ano, pois pode-se aproveitar melhor 

a luz no inverno e evitá-la no verão. Quanto às orientações para as claraboias, são 

as mesmas que as janelas, melhores no Norte e Sul, e piores no Leste e Oeste. 

Transportar a luz difusa para o recinto é outra vantagem das claraboias, sendo que a 

luz solar ou celeste pode ser refletida em um espaço interno antes de entrar. A 

principal desvantagem da claraboia em relação aos domos é o fato de enxergar 

menos o céu e, portanto, receber menos luz (DUTRA; LAMBERTS; PEREIRA, 

2012). 

Poços de Luz são estratégias bastante eficazes na captação e transporte de 

luz natural para ambientes sem contato direto com o exterior. Porém, conforme 

aumenta a razão entre a largura e a profundidade, sua eficiência diminui. Sempre 

que possível, as paredes internas de um poço de luz devem conter cores claras ou 

serem espelhadas. Outra técnica de iluminação natural é a direcionada com 

espelhos, um sistema manual ou mesmo automático que posicionado para capturar 

melhor a luz solar e conduzi-la para o dentro do edifício, onde se espalha (DUTRA; 

LAMBERTS; PEREIRA, 2012). 

As Fibras Óticas, ao contrário dos sistemas anteriores, utilizam uma técnica 

interna de reflexão total que é muito mais eficaz. Sua flexibilidade é uma de suas 
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principais vantagens, pois facilita a transferência de luz por meio de cantos e dobras 

estruturais. Podem ser usados com sistemas de iluminação artificial também 

(DUTRA; LAMBERTS; PEREIRA, 2012). 

Para transmitir luz natural em ambiente localizados no subsolo, são utilizados 

pisos transparentes desde o século XIX, nos dias de hoje também se utiliza esse 

sistema em edifícios com diversos pavimentos para conduzir luz de um piso para 

outro (DUTRA; LAMBERTS; PEREIRA, 2012). 

2.1.4.2.3 Iluminação artificial com suplemento de iluminação natural 

Segundo Dutra, Lamberts e Pereira (2012), podemos ter uma economia 

considerável na energia elétrica se apostarmos na iluminação natural, porém para 

isso acontecer, a iluminação artificial deve ser mantida desligada quando a luz 

natural for suficiente.  

Os autores salientam que a junção da iluminação artificial com a natural pode 

favorecer a condição geral de luz em um recinto, além de manter os níveis de 

conforto independente das condições externas de iluminação, como mostra na 

Figura 32. 

 

Figura 32 – Integração entre luz natural e artificial 

 

Fonte: Dutra, Lamberts e Pereira (2012). 

A = Iluminação natural; B = Iluminação artificial; C = Combinação dos dois sistemas. 
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Para eles, Sistemas de Controle automáticos de luz artificial como sensores 

fotoelétricos e de presença, programadores de tempo e dimmers, são fundamentais 

para a economia de energia usando luz natural. 

2.1.4.2.3.1 Sensor fotoelétrico 

O Sensor Fotoelétrico é um sistema de controle localizado no teto da área de 

trabalho e anexado a um painel de controle do tipo Liga/desliga, que se torna mais 

barato, ou do tipo dimmer, economizando mais energia e ocasionando menos 

distúrbios visuais a seus usuários, uma vez que o grau de iluminação não passa por 

alterações bruscas. Na Figura 33 é apresentado um esquema de sensor fotoelétrico 

juntamente com o controle da iluminação artificial de um ambiente (DUTRA; 

LAMBERTS; PEREIRA, 2012). 

 

Figura 33 – Sensor fotoelétrico 

 

Fonte: Dutra, Lamberts e Pereira (2012). 

2.1.4.2.3.2 Distribuição das luminárias 

A Distribuição das Luminárias deve complementar a luz natural disponível. 

Geralmente, é utilizado apenas um interruptor que acende todas as luminárias ao 

mesmo tempo, mas isso é incorreto, o certo é haver mais de um interruptor para que 

sejam acesas somente as luminárias necessárias, ou seja, ao entardecer, as 

luminárias mais próximas à parede oposta das janelas possam ser acesas enquanto 

às luminárias próximas às janelas podem se manter desligadas complementando o 
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ambiente e auxiliando na economia de energia. Neste caso, um dimmer também 

facilitaria o sistema e deixaria mais suave e visualmente confortável as transições de 

diferentes níveis de iluminação (DUTRA; LAMBERTS; PEREIRA, 2012). 

2.1.4.2.3.3 Dimmer 

Dimmers são aparelhos de pequena proporção usados para criar um efeito 

suavizado na transição entre níveis de iluminação diferentes, como quando se 

apaga ou acende uma luminária. Lâmpadas incandescentes permitem o uso de 

dimmers bem simples, que são compostos de resistores que limitam a corrente 

elétrica que percorre na lâmpada. Esse sistema não é adequado para escritórios e 

salas de aula, pois a qualidade da cor dessas lâmpadas é baixa, não sendo 

suficiente para os ambientes. As Lâmpadas fluorescentes requerem dimmers mais 

requintados, que são os dimmers eletrônicos, nos quais reduzem o fluxo luminoso 

da lâmpada para até 15% do seu valor nominal (DUTRA; LAMBERTS; PEREIRA, 

2012). 

2.1.4.2.3.4 Sensor de presença 

Segundo Dutra, Lamberts e Pereira (2012), os sensores de presença, para 

“sentir” a presença de indivíduos, utilizam tanto radiação infravermelha quanto 

vibrações ultrassônicas, como é o caso dos alarmes automotivos. Por isso, evitam 

que lâmpadas permaneçam acesas em ambientes vazios e facilitam que essas 

sejam acionadas automaticamente quando necessário. São de extrema utilidade em 

áreas de circulação, escadas e corredores, pois acionam automaticamente a 

iluminação artificial quando alguém passa nessas áreas, e se, associados a um 

dimmer e temporizador, exercem a função de apagar suavemente as lâmpadas após 

um tempo preestabelecido. 
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Figura 34 – Sensores de presença ou ocupação 

 

Fonte: Dutra, Lamberts e Pereira (2012). 

2.1.4.2.3.5 Programador de tempo ou minuteria 

Programadores de tempo ou minuterias têm por função desativar a iluminação 

artificial após um tempo preestabelecido nos circuitos, evitando que ambientes 

vazios continuem com as lâmpadas ligadas por muito tempo. Podem ser acionados 

tanto pelo usuário por meio de interruptores quanto por sistema automatizado 

(DUTRA; LAMBERTS; PEREIRA, 2012). 

 

Figura 35 – Programador de tempo ou minuteria 

 

Fonte: Dutra, Lamberts e Pereira (2012). 
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2.1.4.2.3.6 Iluminação de tarefa 

A iluminação de tarefa é um complemento da luz natural, considerada uma 

técnica valiosa por permitir o controle local das condições de iluminação de cada 

tarefa visual, conforme a Figura 36. Neste sistema, a iluminação de tarefa é 

acionada quando a luz natural for explorada por completa e se tornar insuficiente 

para desenvolver tal tarefa no ambiente. Desta maneira, há economia de energia 

com a iluminação de fundo, pois só precisa ser acionada quando a luz natural não 

estiver mais presente (DUTRA; LAMBERTS; PEREIRA, 2012). 

 

Figura 36 – Iluminação de tarefa 

 

Fonte: Dutra, Lamberts e Pereira (2012). 

2.1.4.3 Vidro Sunguard 

O Vidro de controle Solar Sunguard é produzido a partir de um evoluído 

processo a vácuo, o MSVD (Magnetron Sputter Vacuum Deposition), combinando 

tecnologia e arte, trazendo consigo muitos benefícios, como o conforto térmico com 

seu baixo ganho de calor; durabilidade; maior flexibilidade aos projetos; transmissão 

luminosa adequada, servindo de inteligente bloqueador solar, possibilitando um 

racionado uso da energia elétrica bem como do ar condicionado (este, reduzindo em 

até 70% seu uso) e iluminação artificial; ótimo desempenho em eficiência energética, 

ajudando a combater os efeitos nocivos da radiação UV; entre outros benefícios. 

Sua instalação deve ser efetuada usando a parte refletiva do vidro para a face 

externa do projeto. Sua espessura pode ser de 4 e 6 mm, e estão disponíveis nas 

cores Blue, Chrome e Neutral (GUARDIAN, 2016). 
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2.1.4.4 Energia solar fotovoltaica 

Para Villalva (2015) podemos utilizar a energia do sol para produzir 

eletricidade através do efeito fotovoltaico, que nada mais é do que a conversão 

direta da luz solar em energia elétrica. Os sistemas fotovoltaicos captam diretamente 

a luz solar e produzem corrente elétrica. A partir disso, a corrente é coletada e 

processada através de dispositivos controladores e conversores, as quais podem ser 

armazenadas em baterias ou utilizadas de forma direta em sistemas ligados à rede 

elétrica. Como mostra na Figura 37, as placas fotovoltaicas são usadas em telhados 

e fachadas de edifícios e residências como forma de complementar as necessidades 

locais de eletricidade. 

 

Figura 37 – Placas fotovoltaicas instaladas no telhado de uma residência 

 

Fonte: Villalva (2015) 

 

Segundo Dutra, Lamberts e Pereira (2012), a energia solar pode ser utilizada 

de várias maneiras. Direta e indiretamente, de forma direta através de janelas e 

outras aberturas do edifício, e indiretamente, pela inércia térmica dos elementos 

construtivos que ficam expostos à luz do sol. Como forma indireta de uso da energia 

solar, temos ainda os painéis de aquecimento solar, que aquecem a água para a 

utilização em chuveiros, torneiras, piscinas, assim como para aquecimento de 
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ambientes, quando temos a circulação da água por serpentinas no piso ou 

tubulações nos rodapés ou até mesmo sob as janelas pelos radiadores. 

Para os autores, através de painéis fotovoltaicos a energia solar também 

pode ser transformada em energia elétrica, podendo ser utilizada como energia 

alternativa à fornecida pela concessionária. Esses painéis, apesar de caros, nos 

últimos anos seu preço tem caído e sua utilização em comércios e residências tem 

se tornado cada vez mais viável. A captação da energia durante a noite pode ser 

armazenada em baterias para uso em lâmpadas eficientes à noite como leds ou 

lâmpadas fluorescentes compacta, além de outros usos.  

2.1.5 Conceito de acessibilidade 

Segundo a NBR 9050 (ABNT, 2015) acessibilidade refere-se à condição ou 

possibilidade de utilização segura de pessoas com deficiência ou mobilidade 

reduzida a espaços e mobiliários urbanos. 

Para Soares (2006) um dos fatores mais importantes para o desenvolvimento 

urbano e regional de um local é a acessibilidade, não sendo o único fator de valor do 

local, mas sem dúvida indispensável. O autor cita que uma área com alta 

acessibilidade se torna mais interessante que um local com baixa ou sem 

acessibilidade, tornando-se assim uma área mais valorizada. 

 Conforme a NBR 15320 (ABNT, 2005), todo terminal rodoviário deve atender 

aos critérios e padrões estabelecidos nas seções 5 a 9 da NBR 9050 (ABNT, 2015). 

 A seção 5 da NBR 9050 (ABNT, 2015), esclarece os itens Informação e 

Sinalização, onde ambas devem ser completas, claras, precisas, autoexplicativas, 

perceptíveis e legíveis para todos e, se necessário algumas informações com textos 

sejam acompanhadas de símbolos. 

 A seção 6 da NBR 9050 (ABNT, 2015), trata sobre os critérios de 

acessibilidade nos acessos e circulação dos indivíduos. Conceitua-se como rota 

acessível todo o percurso contínuo, livre e devidamente sinalizado que interliga os 

ambientes internos e externos dos ambientes, podendo ser utilizado pelos indivíduos 

de forma segura e independente, bem como calçadas, rampas, passarelas, escadas, 

elevadores, faixas de pedestres, corredores, e demais elementos de circulação. Os 

acessos devem ser ligados tanto com a circulação principal quanto com as 

circulações de emergência através da rota acessível. Quanto à circulação, pode ser 
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vertical como escadas e rampas, ligando espaços em níveis diferentes, se tornando 

acessíveis quando atendem no mínimo duas maneiras de deslocamento, e 

horizontal, ligando espaços do mesmo nível, como corredores e halls de entrada, 

esses também atendendo aos critérios de acessibilidade desta Norma. 

 A seção 7 da NBR 9050 (ABNT, 2015), fala sobre Sanitários, banheiros e 

vestiários, os quais devem ser acessíveis, respeitando os parâmetros desta Norma 

quanto ás “[...] quantidades mínimas necessárias, localização, dimensões dos 

boxes, posicionamento e características das peças, acessórios e barras de apoio, 

comandos e características de pisos e desnível [...]” (NBR 9050, ABNT, 2015, p. 83). 

Sobre essa mesma seção, deve ser atendida dentro do conceito de 

acessibilidade o que se refere aos espaços, acessórios e peças, bem como as áreas 

mínimas de transferência, circulação e de aproximação, empunhadura, ângulo visual 

e alcance manual. 

As seções 8 e 9 da NBR 9050 (ABNT, 2015), tratam sobre o Mobiliário, sendo 

na seção 8 trata sobre o mobiliário urbano, bem como telefones públicos, cabinas 

telefônicas, bebedouros, lixeiras e contentores para reciclados, cabinas de sanitários 

públicos, assentos públicos e até mesmo a vegetação, onde esses não interfiram 

nas áreas de circulação dos pedestres e sejam acessíveis a todos os usuários, 

proporcionando uma ergonomia favorecida para todos. Já na seção 9, o mobiliário 

que se refere são os balcões propriamente ditos, bilheterias e balcões de 

informação, mesas e superfícies e equipamentos de controle de acesso e máquinas 

de autoatendimento, onde ambos, da mesma maneira que os mobiliários urbanos 

devem atender aos conceitos e princípios do desenho universal, facilitando o acesso 

para todas as idades e necessidades especiais, sem deixar de ser um ambiente 

confortável, seguro e atraente aos seus usuários. 

 

2.2 METODOLOGIA E MATERIAL  

2.2.1 Escolha do Local da Edificação 

Para a determinação da escolha do local onde foi executado o projeto foram 

priorizados alguns aspectos como: 

 

a) Acessibilidade ao local;  
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b) Descentralização; 

c) Ganho no tempo de viagem em um contexto urbano; 

d) Local favorável em um ponto de vista sustentável. 

2.2.2 Parâmetros de Ocupação e Uso do Solo Urbano 

Para encontrar os parâmetros de ocupação e uso do solo urbano da cidade 

de Caçador – SC foi realizada uma consulta de viabilidade do terreno escolhido na 

prefeitura municipal da cidade. 

2.2.3 Estudo Preliminar 

O presente trabalho foi desenvolvido baseando-se em pesquisas 

bibliográficas, incluindo livros, dissertações, normas e sites. O trabalho seguiu da 

seguinte maneira: 

 

a) Pesquisa bibliográfica; 

b) Definição do local do terreno; 

c) Estudo e concepção do projeto; 

d) Desenvolvimento de projeto em Software Auto Cad e Revit; 

e) Análise final e conclusões. 

2.2.3.1 Levantamento de dados 

Para o levantamento de dados foi realizado uma pesquisa na empresa 

Reunidas S.A. Transportes Coletivos juntamente com informações levantadas na 

Rodoviária Municipal de Caçador, enfatizando a demanda de ônibus e o número de 

passageiros diário, cidades atendidas e o número de empresas que prestam serviço 

ao terminal. 

2.2.3.2 Programa de necessidades 

Segundo Karlen (2010), define-se programa de necessidades como 

documentos escritos que podem classificar e quantificar as necessidades do cliente 

e/ou usuário do projeto. Para obter um programa de necessidades completo, deve 

ser realizado entrevistas, observações em campo, estabelecer os parâmetros de 
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arquitetura, organizar os dados coletados, estudar as variáveis de projeto, analisar, 

interpretar e colocar os dados em um diagrama e por fim sintetizá-los para o projeto. 

2.2.4 Pré Dimensionamento 

Para Neves (2012), o pré-dimensionamento é o dimensionamento prévio do 

projeto, em aspecto bidimensional, ou seja, relativo à área. Há a necessidade de 

calcular as áreas de cada elemento a ser utilizada no projeto, as quais servirão para 

o funcionamento do mesmo. Por se tratar de um dimensionamento prévio, essas 

áreas podem ser alteradas posteriormente, não ultrapassando uma margem de 10% 

ao decorrer do processo. O pré-dimensionamento deve estar em comum acordo com 

o programa de necessidades bem como as atividades que serão desenvolvidas no 

edifício. 

2.2.5 Montagem do Diagrama/Funcionograma 

O funcionograma refere-se ao diagrama de relações funcionais dos elementos 

de um programa, ou seja, liga os elementos pelo grau de afinidade que possuem 

entre si, como por exemplo, a ligação entre quartos e banheiro, constituindo um 

setor íntimo. É necessário deixar claro, que o funcionograma diz respeito apenas à 

ligação entre os elementos do programa, não expressando nada relacionado à 

conexão entre os componentes do projeto, nem a posição do elemento no terreno, 

nem a distância entre os cômodos. Essa ligação entre os componentes pode ser 

interpretada de forma incorreta, podendo ser um hall, uma porta ligando dois 

ambientes, um corredor, uma escada, uma rampa, um elevador, etc. (NEVES, 2012). 

2.2.6 Partido Arquitetônico 

Partido arquitetônico refere-se à ideia preliminar do edifício projetado. Os 

procedimentos que devem ser seguidos para idealizar um projeto são: o primeiro em 

que o projetista toma a resolução de escolha, entre várias alternativas, de uma ideia 

que será capaz de servir como base ao projeto do edifício do tema em questão, ou 

seja, é a escolha da ideia, a proposta inicial do projeto do edifício, a realização do 

seu esboço; e o outro, o desenvolvimento da ideia proposta resultando no projeto 
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em si, ou seja, a ideia final e conclusiva do projeto, o aprimoramento da ideia inicial 

(NEVES, 2012).  

São inúmeros os objetivos para a realização do partido arquitetônico, o 

primeiro e mais importante deles, é o registro gráfico da ideia preliminar do edifício, 

ou seja, colocar no papel de forma gráfica o que se tem em mente para o projeto. 

Outro objetivo é servir como instrumento arquitetônico usado pelo projetista para 

discutir com seu cliente sua ideia proposta para o projeto, a viabilidade da solução e 

o atendimento da expectativa (NEVES, 2012).  

É também, um competente instrumento que auxilia na compatibilização da 

ideia do projeto, que permite modificações nessa ideia, tanto na estrutura, 

instalações, técnicas construtivas, materiais para construção, problemas espaciais, 

etc., e é no partido que estes ajustem podem ser encaminhados de melhor forma. 

Além disso, constitui-se em um produto auto definido, cuja função é a explanação de 

ideias. Trata-se de um elemento de busca, de especulação das variáveis viáveis 

para a adoção das decisões a cerca do empreendimento a ser edificado (NEVES, 

2012). 

 

2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

2.3.1 Escolha do local da edificação 

O terreno escolhido para a implantação do projeto encontra-se às margens da 

rodovia Honorino Moro e ao lado da Rua Benjamin Gioppo. 
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Figura 38 – Imagem do terreno a ser implantado o projeto 

 

Fonte: SIGSC (2012) 

 

Figura 39 – Mapa do terreno a ser implantado o projeto 

 

Fonte: Google Maps (2016) 

 

Para o terreno escolhido como local da edificação foi pré-determinado uma 

área de construção de 10.000,00 m². 
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Figura 40 – Imagem do terreno com área de construção pré-determinada. 

 

Fonte: SIGSC (2016) 

2.3.2 Parâmetros de Ocupação e Uso do Solo Urbano 

No Anexo A pode ser vista a consulta de viabilidade que foi utilizada como 

parâmetro para o desenvolvimento do projeto. 

O terminal se localiza na zona ZS (Zona de Serviço) conforme a Figura 41. 

 

Figura 41 – Imagem do terreno localizado na zona ZS. 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Caçador (2010). 
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Zona de Serviços – ZS: compreende as áreas ao longo de eixos rodoviários 
ou grandes eixos viários, destinadas à implantação de atividades comerciais 
e de serviços que, por seu porte ou natureza, exijam confinamento em 
áreas próprias ou sejam geradoras de tráfego pesado ou intenso (LEI 
COMPLEMENTAR Nº 168, 2010, p.05); 

Segundo a Lei Complementar Nº 168, de 16 de abril de 2010 (Lei de 

Zoneamento do município de Caçador – SC) a zona ZS (Zona de Serviço) são 

permitidos as atividades de Habitação Unifamiliar (HU), e atividades do grupo 1, 2, 3 

e 4a e permissível às atividades do grupo 4b e Habitação Multifamiliar Vertical 

(HMV), como podemos observar na Tabela 04. 

 

Tabela 04 – Tabela de Usos e Atividades 

Zona USOS 

PERMITIDOS PERMISSÍVEIS (A) PROIBIDOS 

ZS HU / Grupos 1, 2 e 3 

Grupo 4 a 

Grupo 4 b / HMV - 

Fonte: Adaptado de Lei Complementar Nº 168 (2010). 

 

Legenda: 

HU – Habitação Unifamiliar; 

HMV – Habitação Multifamiliar Vertical; 

(A) - à critério do Comissão Técnica de Urbanismo – CTU; 

Grupo 1: Não Geradores de Incômodo - são os usos que não apresentam caráter 

de incomodidade, neles se incluindo a atividade residencial unifamiliar;  

Grupo 2: Compatíveis - são os usos que são compatíveis com a zona urbanística e 

por seu nível de incomodidade, porte, periculosidade, potencial poluidor, potencial 

gerador de tráfego e incremento da demanda por infraestrutura, podem e devem 

integrar-se à vida urbana, adequando-se a padrões comuns de funcionamento, 

estabelecidos pelo Código de Posturas e aprovados pelos órgãos competentes;  

Grupo 3: Geradores de Incômodo - são os usos que, por seu nível de 

incomodidade, porte, periculosidade, potencial poluidor, potencial gerador de tráfego 

e incremento da demanda por infraestrutura, podem integrar-se à vida urbana 

comum, adequando-se às exigências do Código de Posturas, mas que precisam de 

análise especial para verificar a possibilidade de convivência com o uso residencial; 

Grupo 4: Geradores de Impacto - são os usos que, por seu nível impactante, porte, 
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periculosidade, potencial poluidor, potencial gerador de tráfego e incremento da 

demanda por infraestrutura, devem submeter-se as condições especiais para sua 

localização e instalação e se divide nas seguintes subcategorias:  

Grupo 4a: Geradores de Impacto - Compatível: abrangem as atividades e 

empreendimentos, que apesar de seu caráter altamente impactante não podem 

afastar-se do meio urbano comum;  

Grupo 4b: Geradores de Impacto - Não Compatível: abrangem as atividades e 

empreendimentos altamente impactantes que precisam ser afastados do meio 

urbano comum, localizando-se na Zona Industrial. 

 

A Tabela 05 apresenta os parâmetros construtivos para a zona ZS. 

 

Tabela 05 – Parâmetros Construtivos 

Zona PARÂMETROS 

 Coeficiente de 

Aproveitamento 

Taxa de 

Ocupação 

Máxima 

Taxa de 

Permeabilidade 

Mínima 

Altura 

Máxima 

Recuo 

Frontal 

Afastamento 

Lateral 

Afastamento 

de Fundos 

Lote 

Mínimo 

 Bás Máx Mín % % Pav. m m m m x m² 

ZS 1 - 0,15 60 25 3(8) 5(9) 2 2 15x450 

Fonte: Adaptado de Lei Complementar Nº 168 (2010). 

 

Legenda: 

(8) - com base em estudos de ocupação específica, poderão ser aprovadas alturas 

maiores, a critério da Comissão Técnica de Urbanismo – CTU e aprovadas pelo 

IPPUC; 

(9) - respeitar a faixa de domínio e faixa não edificante da rodovia. 

 

A Tabela 06 apresenta as exigências mínimas de vagas de estacionamento 

para terminais rodoviários interurbanos de passageiros. 

 

Tabela 06 – Exigências mínimas de vagas de estacionamento 

ATIVIDADES OU EMPREENDIMENTOS Vagas de Estacionamento Unidade 

Terminais rodoviários interurbanos de 

passageiros 

1/80 AI 

Fonte: Adaptado de Lei Complementar Nº 168 (2010). 
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Legenda: 

AI = Área Instalada (m²). 

A área de estacionamento será calculada como 12,5m² para cada vaga. 

 

 A Figura 42 apresenta as curvas de níveis do terreno escolhido. 

 

Figura 42 – Imagem curvas de níveis do terreno escolhido. 

 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Caçador (2010). 

 

 Como podemos observar, o terreno apresenta oscilações de nivelamento. 

Para que a diferença de níveis entre a rua e o local do projeto não sejam tão 

opostas, é necessária a realização de cortes e aterros para atingir o nível 

necessário, neste caso a cota de número 977, pois assim facilitará muito na questão 

da acessibilidade e funcionalidade do projeto. 
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2.3.3 Segurança Contra Incêndio 

Conforme o Art. 84 da Norma de Segurança Contra Incêndio – IN 001 

(CBMSC, 2014) podemos classificar como reunião de público sem concentração, 

auditórios ou salas de reunião com até 100 m², restaurantes, lanchonetes, bares, 

cafés, refeitórios, cantinas, templos religiosos com assentos (cadeiras, bancos ou 

poltrona), museus, cartórios, piscinas cobertas sem arquibancadas, galerias de arte, 

bibliotecas, rodoviárias, parques de diversões, aeroportos, aeroclubes. 

O Art. 93 da Norma de Segurança Contra Incêndio – IN 001 de (CBMSC, 

2014) aponta que devem ser seguidos apenas os sistemas e medidas de segurança 

contra incêndio e pânico de cada imóvel em específico, levando em consideração a 

sua altura, área total construída ou carga de incêndio e demais parâmetros. 

No Art. 108 da Norma de Segurança Contra Incêndio – IN 001 (CBMSC, 

2014) abaixo estão citadas as exigências em sistemas e medidas de segurança 

contra incêndio e pânico, para edificações de Reunião de Público sem 

Concentração: 

 

Tabela 07 – Sistemas e medidas de segurança contra incêndio e pânico 

(continua) 

Altura Área Total Sistema ou medida 

- - Proteção por extintores 

- - Saídas de emergência 

- - Instalações de gás combustível (quando houver 

consumo de gás) 

- - Iluminação de emergência e Sinalização para Abandono 

do Local nas circulações, nas saídas de emergência, 

nos locais de reunião de públicos, nos auditórios e nos 

elevadores. 

- - Materiais de decoração e revestimento 

- - Piscina de uso coletivo 

≥ 12 m ≥ 750 m² Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas 

≥ 12 m ≥ 750 m² Sistema Hidráulico Preventivo 
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Tabela 07 – Sistemas e medidas de segurança contra incêndio e pânico 

(conclusão) 

Altura Área Total Sistema ou medida 

≥ 12 m ≥ 750 m² Plano de Emergência 

≥ 12 m ≥ 750 m² Sistema de Alarme e Detecção de Incêndio 

≥ 20 m - Dispositivos para ancoragem de cabos 

≥ 40 m - Local para resgate aéreo 

≥ 60 m - Elevador de emergência 

Fonte: CBMSC (2014).  

 

Levando em consideração as dimensões do projeto e o tipo de edificação, 

serão necessários proteção por extintores, saídas de emergência e iluminação de 

emergência e Sinalização para Abandono do Local nas circulações, nas saídas de 

emergência e nos locais de reunião de públicos. 

2.3.4 Estudo Preliminar 

2.3.4.1 Levantamento de dados 

Foi realizada uma pesquisa na empresa Reunidas S.A. Transportes Coletivos 

juntamente com informações coletadas na Rodoviária Municipal de Caçador, com os 

seguintes dados: 

a) Número de empresas que prestam serviços ao terminal:  

No atual terminal rodoviário de passageiros do município de Caçador são 

quatro empresas que prestam serviços, sendo a Reunidas, Unesul, Planalto e 

Catarinense. 

b) Demanda diária de ônibus: 

Diariamente, são em média trinta e três ônibus que passam pelo terminal. 

c) Cidades atendidas: 

Saindo do terminal rodoviário do município de caçador, pode-se ir a 90 

(noventa) cidades diferentes. 

d) Demanda diária de passageiros: 

Os dados a seguir, foram coletados da empresa Reunidas S.A. Transportes 

Coletivos referentes ao número de passagens vendidas no ano de 2015: 
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Tabela 08 – Número de passagens comercializadas pela empresa Reunidas no 

ano de 2015 

Mês Número de passagens 

vendidas: 

Janeiro 7592 

Fevereiro 6362 

Março 7129 

Abril 7126 

Maio 6490 

Junho 5835 

Julho 6601 

Agosto 5850 

Setembro 5674 

Outubro 6558 

Novembro 4539 

Dezembro 6811 

Total 76567 

Fonte: O próprio autor. 

 

Foram comercializadas pela empresa Reunidas no total 76.567 passagens no 

ano de 2015, resultando em uma média mensal de 6.381 passageiros e uma média 

diária de 210 passagens. 

2.3.4.2 Situação atual da rodoviária 

O atual Terminal Rodoviário da cidade de Caçador encontra-se no centro da 

cidade, anexo ao Parque Central José Rossi Adami, contornada pelas ruas Luiz 

Caramori e Aristeu Porto Lopes. 
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Figura 43 – Mapa da atual rodoviária de Caçador-SC 

 
Fonte: Google Maps (2016) 

 

Figura 44 – Imagem da atual rodoviária de Caçador-SC 

 
Fonte: O próprio autor. 
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Figura 45 – Imagem do refeitório da atual rodoviária de Caçador-SC 

 

Fonte: O próprio autor. 

 

Figura 46 – Imagem do refeitório da atual rodoviária de Caçador-SC 

 

Fonte: O próprio autor. 
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Figura 47 – Imagem do interior da atual rodoviária de Caçador-SC 

 

Fonte: O próprio autor. 

 

Figura 48 – Imagem do interior da atual rodoviária de Caçador-SC 

 

Fonte: O próprio autor. 
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Figura 49 – Imagem do interior da atual rodoviária de Caçador-SC 

 

Fonte: O próprio autor. 

 

Figura 50 – Imagem da atual rodoviária de Caçador SC 

 

Fonte: O próprio autor. 
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Figura 51 – Imagem do banheiro masculino da atual rodoviária de Caçador-SC 

 

Fonte: O próprio autor. 

 

Figura 52 – Imagem do banheiro masculino da atual rodoviária de Caçador SC 

 

Fonte: O próprio autor. 
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Figura 53 – Imagem do banheiro masculino da atual rodoviária de Caçador SC 

 

Fonte: O próprio autor. 

 

Figura 54 – Imagem do banheiro masculino da atual rodoviária de Caçador SC 

 

Fonte: O próprio autor. 

 

Como podemos observar, sua situação está bastante precária, além de 

inviável no ponto de vista urbanístico e sustentável. Seu estado de conservação está 

debilitado e não atende as normas de acessibilidade. 
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2.3.4.3 Programa de necessidades 

Realizou-se o projeto de um novo terminal rodoviário de passageiros 

intermunicipal para o município de Caçador, com a finalidade de comercialização de 

passagens, servir de ponto de embarque e desembarque de passageiros, além de 

atender as necessidades dos clientes. 

Pensando nisso, o projeto conta com setor de operação que são destinadas 

às atividades de venda de passagens, administração, espera, chegada e saída dos 

ônibus e embarque e desembarque de passageiros. O setor de serviços públicos 

que destina-se às atividades de apoio, assistência e proteção aos usuários do 

terminal. O setor de uso público, onde refere-se ao atendimentos dos usuários em 

geral. O setor de comércio que são aquelas destinadas às atividades de venda de 

bens aos usuários e outras. E o setor administrativo, destinado à área 

administradora do terminal, exercendo suas atividades pertinentes. 

A Tabela 06 apresenta o programa de necessidades com as características 

das instalações. 

 

Tabela 09 – Características das instalações  

(continua) 

Instalação Função Mobiliário Necessidades especiais 

Administração Administrar o 

terminal 

Mesas, cadeiras, 

computadores, 

arquivos 

Iluminação natural 

Bilheterias Venda de 

passagens 

Mesas, cadeiras e 

equipamento 

necessários 

Acessibilidade, localizado 

próximo a área de 

embarque/desembarque 

Comércios Atender o público 

em geral 

Balcões, expositores 

e equipamentos 

necessários 

Acessibilidade, iluminação 

natural 

Depósitos Armazenar 

materiais  

Prateleiras e 

equipamentos 

necessários 

- 



84 

 

Tabela 09 – Características das instalações  

(continua) 

Instalação Função Mobiliário Necessidades especiais 

Vestiário Troca de roupas de 

funcionários 

Prateleiras, cabides e 

equipamentos 

necessários 

- 

Sanitários Atender as 

necessidades 

fisiológicas 

Vaso sanitário, 

lavatório e mictório 

Acessibilidade 

Achados e 

perdidos 

Armazenar 

achados e 

perdidos 

Mesa, cadeira, 

prateleiras e cabides 

Fácil acesso e visibilidade, 

iluminação natural, 

acessibilidade 

Guarda volumes Guardar 

temporariamente 

materiais 

Mesa, cadeira, 

prateleiras, cofres  

Fácil acesso e visibilidade, 

iluminação natural, 

acessibilidade 

Juizado de 

menores 

Prezar sobre os 

direitos dos 

menores 

Mesa, cadeiras, 

computadores 

Acessibilidade, localizado 

próximo a área de 

embarque/desembarque 

Guarda 

municipal/Polici

amento 

Monitorar o 

terminal 

Mesas, cadeiras, 

câmeras, monitores e 

equipamentos 

necessários 

Iluminação natural, 

sistema de monitoramento 

Cabine de 

comunicação 

Anunciar chegada 

e saída dos ônibus 

e outras 

informações 

Mesa, cadeira, 

microfone, auto 

falante, monitores 

Fácil acesso e 

visualização, iluminação 

natural 

Sala de espera Confortar os 

passageiros 

enquanto esperam 

Cadeiras  Iluminação e ventilação 

natural, localizado próximo 

a área de 

embarque/desembarque 

Restaurantes Alimentar os 

usuários 

Fogão, geladeira, 

freezer, entre outros 

Fácil acesso e 

visualização 

Praça de 

alimentação 

Local para 

alimentação das 

pessoas; 

Mesas, cadeiras Iluminação natural, 

ventilação natural, fácil 

acesso 
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Tabela 09 – Características das instalações  

(conclusão) 

Instalação Função Mobiliário Necessidades especiais 

Telefonia Comunicação dos 

usuários 

Telefones  Acessibilidade  

Estacionamento Estacionamento 

dos automóveis 

- Vagas de deficientes 

Fonte: O próprio autor. 

2.3.4.4 Pré Dimensionamento 

A Tabela 10 apresenta o dimensionamento prévio das futuras áreas do 

terminal rodoviário.  

  

Tabela 10 – Dimensionamento prévio das áreas a serem construídas  

 Área (m²) 

Administração / Cabine de comunicação 10 

Bilheterias 100 

Comércios 100 

Depósitos 40 

Vestiário 20 

Sanitários 50 

Achados e perdidos / Guarda volumes 10 

Juizado de menores 10 

Guarda municipal/Polícia 10 

Sala de espera 150 

Restaurantes 100 

Praça de alimentação 100 

Telefonia 5 

Circulação 400 

Área Embarque / Desembarque 250 

Estacionamento 700 

Guarita 10 

TOTAL 2065 

Fonte: O próprio autor. 
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2.3.4.5 Partido Arquitetônico 

A Figura 55 apresenta o esboço inicial do projeto do novo terminal 

intermunicipal para a cidade de Caçador. 

 

Figura 55 – Esboço inicial do projeto. 

 

Fonte: O próprio autor. 

2.3.4.6 Montagem do Diagrama/Funcionograma 

A Figura 56 apresenta o diagrama do projeto a ser construído, levando em 

conta todos os elementos do mesmo. 

 

 

 

 

 



87 

 

Figura 56 – Diagrama do terminal. 

 

Fonte: O próprio autor. 

2.3.5 Projeto Arquitetônico  

O projeto arquitetônico encontra-se no Apêndice A deste trabalho, e consta 

com as seguintes pranchas: 

 Prancha 01 – Planta de Localização e de Implantação; 

 Prancha 02 – Planta Baixa; 

 Prancha 03 – Cortes e fachadas; 

 Prancha 04 – Cobertura e detalhe de parede verde; 

 Prancha 05 – Perspectivas. 
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3. CONCLUSÃO 

 

A acessibilidade vem se tornando um assunto cada vez mais comum e 

necessário em nosso meio, no atual terminal rodoviário do município de Caçador – 

SC tive uma visão ampla sobre este quesito, que por sinal deixa muito a desejar. 

Nos banheiros, por exemplo, o grau de acessibilidade está muito precário, o que 

dificulta e muito a vida de pessoas com qualquer tipo de deficiência. Outro problema 

são as áreas de acesso para o interior do terminal, que não disponibilizam de 

rampas de acesso, uma questão que se torna essencial principalmente em locais 

com fluxo alto de pessoas.  Observando esses aspectos, a acessibilidade tornou-se 

um dos pontos mais importantes para a criação do novo terminal rodoviário de 

passageiros. 

Parte da finalidade do terminal deveria ser atender a demanda dos usuários, 

proporcionando conforto e segurança enquanto aguarda e no momento do 

embarque/desembarque dos ônibus, características ausentes nesta atual 

configuração. Outro ponto importante presente no projeto, observando todos os 

recursos naturais que podemos explorar, economicamente falando e pensando no 

bem estar da sociedade e do meio ambiente, é a sustentabilidade, um assunto que 

vem crescendo a cada dia, deixando os ambientes mais confortáveis e menos 

dependentes dos recursos provenientes dos meios artificiais. 

O objetivo da setorização dentro do terminal é a melhor organização e a 

separação dos ambientes cujo sua funcionalidade, o qual pode ser identificado neste 

projeto. 

Baseado em tais aspectos concluo que este projeto arquitetônico do novo 

terminal rodoviário foi efetuado levando em conta todas as características do terreno 

e localização, atualizando a demanda necessária para atender aos quesitos de 

conforto, segurança e acessibilidade, dando ênfase à sustentabilidade, tentando 

aproveitar ao máximo a iluminação e ventilação natural, bem como a energia solar 

fotovoltaica, atendendo às objeções e normas citadas em referencial.  

Como sugestão para trabalhos futuros, indica-se os projetos complementares 

como: estrutural, instalações elétricas, instalações hidrossanitárias, preventivo de 

incêndio, captação de água da chuva e energia solar fotovoltaica. 

 

 



89 

 

REFERÊNCIAS 

 

AMARAL, Gilberto Luiz; AMARAL; Letícia Mary Fernandes; OLENIKE, João Eloi; 

STEINBRUCH, Fernando. Estudo sobre arrecadação de IPVA e sua 

proporcionalidade em relação à frota de veículos e à população brasileira. 

[S.I.], 2011. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 9050: 

Acessibilidade a edificações, mobiliários, espaços e equipamentos urbanos. Rio de 

Janeiro. 2015. 148 p. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 15320: 

Acessibilidade à pessoa com deficiência no transporte rodoviário. Rio de Janeiro. 

2005. 8 p. 

 

DUNHAM, José Augusto. SIMTERP – Simulador para Terminais Rodoviários de 

Passageiros Intermunicipais: contribuição para a avaliação do desempenho de 

terminais rodoviários no estado do Rio de Janeiro. 2008. 167 f. Dissertação 

(Mestrado de Engenharia de Transportes) – Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ), Rio de Janeiro, RJ. 

 

DUTRA; LAMBERTS E PEREIRA, Luciano; Roberto e Fernando O. R. Eficiência 

Energética na Arquitetura. 3. Ed. Rio de Janeiro: Ed. Eletrobras, 2012. 

 

FERREIRA, Marcel; FANTIN, Bernadete Rossi Barbosa. Análise da viabilidade de 

mudança de local do terminal rodoviário de passageiros de Botucatu sob a ótica da 

acessibilidade. 2010. 16 f. Botucatu, SP. 

 

GOOGLE MAPS. Disponível em: <https://www.google.com.br/maps/@-26.7814315,-

51.0076501,13z?hl=pt-BR>. Acesso em: 15 de mai. 2016. 

 

GUARDIAN, Brasil. Disponível em: 

<http://www.guardianbrasil.com.br/NossosProdutos/SolucoesArquitetura/Comercial/S

unGuard/index.htm>. Acesso em 29 de ago. 2016. 



90 

 

 

KARLEN, Mark. Planejamento de Espaços Internos: com exercícios. 3. Ed. Porto 

Alegre: Ed. Bookman, 2010. 

 

NEUFERT, Peter. Arte de Projetar em Arquitetura. 18. Ed. São Paulo: Ed. Gustavo 

Gili, 2013. 

 

NEVES, Laert Pedreira. Adoção do Partido na Arquitetura. 3. Ed. Salvador: Ed. 

Edufba, 2012. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR – SC, Lei complementar n° 168. 

Publicada em: 16 abr. 2010. 

 

SIGSC, Sistema de Informações Geográficas – Governo de Santa Catarina. 

Disponível em: <http://sigsc.sds.sc.gov.br/map/?public=true>. Acesso em: 15 de mai. 

2016. 

 

SOARES, Ubiratan Pereira. Procedimento para a localização de terminais 

rodoviários interurbanos, interestaduais e internacionais de passageiros. 2006. 

343 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Transportes) – Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Rio de Janeiro, RJ. 

 

VILLALVA, Marcelo Gradella. Energia Solar Fotovoltaica: Conceitos e Aplicações. 

2. ed. São Paulo: Ed. Érica, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



92 

 

ANEXO A - CONSULTA DE VIABILIDADE 
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APÊNDICE A – PROJETO ARQUITETÔNICO COMPLETO 


