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RESUMO 
O transporte rodoviário é um dos meios que traz mais efetividade à mobilidade, seja ela urbana, 
intermunicipal e interestadual. Há uma necessidade de verificar se as exigências das normas 
vigentes estão sendo executadas nesta área, pelo cuidado aos serviços prestados e sua 
infraestrutura. Esta pesquisa foi realizada para dar suporte e embasamento a realização de projeto 
arquitetônico de um terminal rodoviário, com o objetivo de analisar a aplicação das regras e 
conceitos de acessibilidade partindo de um estudo de caso de Terminais Rodoviários do interior 
Paulista e do Paraná. Para isso, a metodologia de pesquisa foi baseada em análises in loco. A 
pesquisa bibliográfica deste trabalho faz o uso de cartilha de acessibilidade da ANTT, constando 
também Normas voltadas à acessibilidade. O resultado aponta uma demanda séria de readequação 
a fim de promover a acessibilidade e conforto, resultando um acordo com as normas exigidas. 
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ABSTRACT 
Road transport is one of the most effective means for mobility, be it urban, intercity and interstate. 
There is a need to verify whether the requirements of the current standards are being implemented 
in this area, by taking care of the services provided and their infrastructure. This research was 
performed to support and support the architectural design of a bus terminal, with the objective of 
analyzing the application of accessibility rules and concepts from a case study of Bus Terminals in 
the interior of Paulista and Paraná. For this, the research methodology was based on on-site 
analysis. The bibliographic research of this work makes use of the accessibility booklet of ANTT, 
also including Norms aimed at accessibility. The result was a serious demand for readjustment to 
promote accessibility and comfort, resulting in compliance with the required standards. 
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INTRODUÇÃO 

 O setor de transporte rodoviário de passageiros se torna cada dia mais 

fundamental na sociedade, embora a tecnologia facilite a proximidade através do 

mundo digital, ainda sim o deslocamento permanece como uma atuação 

necessária. No Brasil, o ônibus é o veículo mais utilizado para transporte público 

de passageiros, ganhando destaque em desenvolvimento social e econômico. A 

viagem de ônibus, segundo WRIGHT (1999), tornou-se a maior opção dentre 

brasileiros a partir da Segunda Guerra Mundial, década de 40.  

Os Terminais Rodoviários desempenham um grande papel na integração do 

passageiro a seu destino, assumindo a responsabilidade de proporcionar 
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acessibilidade, com base na NBR 9050 e Cartilha de acessibilidade da ANTT para 

uma locomoção segura e efetiva aos usuários de necessidades especiais. De 

acordo com o Manual de acessibilidade para prédios públicos (2015), todos os 

locais destinados às atividades comerciais, cultural, esportiva, financeira, turística, 

recreativa, social, religiosa, educacional, industrial e de saúde têm instruções 

específicas de acessibilidade na construção.  

Para Moreira et al (2013), os critérios de acessibilidade previstos na ABNT 

NBR 9050/2001 devem ser obedecidos em todos os terminais rodoviários, ou seja, 

devem possibilitar a conexão.  

Existem vários fatores que influenciam na construção de um Terminal 

Rodoviário a fim de oferecer conforto e mobilidade, como estes: Circulação interna 

e externa, comunicação e sinalização visual, auditiva e tátil, rampas de acesso 

com equipamentos de segurança, entre outros. Segundo Shakespeare (1977), ao 

tratar-se da inclusão da pessoa com deficiência no ambiente, considera-se tanto a 

integração da pessoa ao meio, quanto como o meio social a aceita. É comum que 

as pessoas tenham mais rejeição a deficiências mentais do que a físicas, uma vez 

que encontram mais dificuldade em comunicar-se com portadores daquele tipo de 

deficiência.  

Segundo Serpa (2009), o marco legal brasileiro, em termos de 

acessibilidade, pode-˗se dizer que é um dos mais avançados da América Latina, 

embora o acesso pleno no Brasil ainda seja um tema bastante recente, sobretudo 

no turismo, o qual depende de mudanças estruturais e culturais para impulsionar e 

universalizar o acesso de todos, principalmente o das pessoas com deficiência e 

com mobilidade reduzida, aos equipamentos, atrativos e serviços turísticos. 

Esta análise foi feita visando a necessidade da utilização de equipamentos 

facilitadores de acordo com as normas estabelecidas para atender com qualidade 

a demanda de passageiros em todo Brasil.  

O objetivo deste trabalho é analisar a aplicação das regras e conceitos de 

acessibilidade em terminais rodoviários partindo de um estudo de caso de 

Terminais Rodoviários do interior Paulista e do Paraná. 

 

METODOLOGIA 

 Para a realização desta pesquisa foi realizado de inicio uma revisão 

bibliográfica com os temas que abordam o transporte rodoviário e coletivo em livros 
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e sites. Foram consultado também as normas que regem esta modalidade de uso 

e, na sequência foi realizado uma pesquisa para elencar quais terminais seriam 

abordados no estudo de caso. Em cada terminal foi realizado vistorias técnicas 

para uma análise detelhada dos pontos aborados na pesquisa.  

As análises técnicas foram executadas através de vistorias in loco onde 

foram observados os pontos necessários a aplicação da NBR 9050. Os dois 

ambientes de referência foram analisados internamente e externamente. O espaço 

interno compreende a área do usuário, como salões de espera, área comercial, 

serviços ao público. 

Quanto ao espaço externo, entende-se neste trabalho, as áreas de 

estacionamento, entradas e saídas dos terminais. 

A pesquisa bibliográfica deste trabalho faz o uso de cartilha de acessibilidade da 

ANTT, constando também Normas voltadas à acessibilidade a pessoas portadoras 

de deficiência, artigos, dissertações, cartilhas de órgão nacionais que discorrem 

sobre terminais rodoviários e elementos de acessibilidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O primeiro estudo de caso feito, foi no 2ª e atual Terminal de Londrina, 

Terminal Rodoviário José Garcia Villar (Figura 1), inaugurada em 25 de junho de 

1988, tem 57.615,80 m² e fica localizada na união da Avenida Dez de Dezembro 

com a Leste-Oeste, no estado do Paraná. Conquistou, em 2003, o prêmio de 

Melhor rodoviária, por ser considerada uma das rodoviárias mais belas e funcionais 

do País. Projetada por Oscar Niemeyer, com algumas modificações pelo Prefeito 

Wilson Moreira. É considerada um dos cartões postais da cidade. 
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Figura 1 - Vista aérea do Terminal Rodoviário de Londrina 

 
Fonte: disponível em: < http://trl.londrina.pr.gov.br/index.php/historia.html>. Acessado em 27 de 
maio de 2019. 

 

Através da análise feita no Terminal de Londrina, foi constatado alguns 

pontos positivos, como vagas de estacionamentos reservadas à portadores de 

necessidades especiais, duas esteiras rolantes na entrada, uma para subir e outra 

para descer (Figura 2), cabines especiais nos sanitários, e o fato da área 

operacional e de embarque ser em um único nível, facilita a locomoção dos 

usuários (Figura 3). Porém, os pontos negativos de sobressaem, quando não se 

encontram pisos táteis, placas de informação em braile e em uma altura 

ergonomicamente confortável (Figura 4), bancos de espera para obesos, espaços 

de circulação nos módulos comerciais e o acesso para ônibus urbano e táxis que 

fica no pavimento inferior, não existe rampas para acessá-lo (Figura 5). 

 

Figura 2 - Entrada. 

 
Fonte: Arquivo Pessoal. 
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Figura 3 – Guichês. 

 
Fonte: Arquivo Pessoal. 
 

Figura 4 – Placas de informação. 

 
Fonte: Acervo Pessoal. 
 

Figura 5 - Uma das circulações verticais do Terminal 

 
Fonte: Arquivo Pessoal. 
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O Terminal Rodoviário de Jaú (Figura 6) foi projetado em 1973 por João 

Batista Vilanova Artigas, localizado em um terreno central na cidade do interior do 

Estado de São Paulo. O Terreno tem 23.000 m² com 10.000 m² de área construída. 

Em 2012 foi tombado pelo Condephaat. A obra é caracterizada por uma engenhosa 

solução estrutural e a certeira inserção na área urbana.  

 

Figura 6 - Terminal Rodoviário de Jaú 

 
Fonte: Disponível em: < https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/nova/36386-predios-projetados-
por-vilanova-artigas>. Acessado em 03 de junho de 2019. 
 

 

O Terminal Rodoviário de Jaú se apresenta com o mesmo resultado do de 

Londrina, houve planejamento mas houve também falta de elementos que 

alimentam a acessibilidade no local. O edifício é dividido por 3 andares e todos 

interligados por rampas, o piso da construção é emborrachado, porém sem 

sinalização para deficientes visuais.   
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Figura 7- Rampas de acesso 

 
Fonte: Disponível em: < http://www.jau.sp.gov.br/noticia/3821/festival-de-inverno-homenageia-
vilanova-artigas-com-tres-intervencoes>. Acessado em 04 e junho de 2019. 
 

 

CONCLUSÃO 

 Ao concluir o presente trabalho, é possível constatar a necessidade de 

priorizar a acessibilidade em projetos de Terminais Rodoviários, visando a 

necessidade de mobilidade urbana, intermunicipal e interestadual de grande parte 

da população pelos serviços que são disponibilizados. Os estudos de caso 

realizados apontaram uma demanda séria de readequação a fim de promover a 

acessibilidade e conforto, resultando um acordo com as normas exigidas. 

 

REFERÊNCIAS 

NBR 9050:2004. Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 
equipamentos urbanos. Disponível em: 
http://www.turismo.gov.br/sites/default/turismo/o_ministerio/publicacoes/downloads
_publicacoes/NBR9050.pdf 
 
NBR 14022:2006. Acessibilidade em veículos com características urbanas 
para o transporte coletivo de passageiros. Disponível em: 
http://www.turismo.gov.br/sites/default/turismo/o_ministerio/publicacoes/downloads
_publicacoes/NBR14022.pdf 
 
NBR 15320:2005 – Acessibilidade à pessoa com deficiência no transporte 
rodoviário. Disponível em: 
http://www.turismo.gov.br/sites/default/turismo/o_ministerio/publicacoes/downloads
_publicacoes/NBR15320.pdf 



 

 

8 

 
AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES. Cartilha da 
Acessibilidade, 2009. Disponível em: 
http://www.antt.gov.br/backend/galeria/arquivos/cartilha_acessibilidade.pdf 
 
DNER. (1986). MITERP – Manual de Implantação de Terminais Rodoviários de 
Passageiros. DNER. Ministérios dos Transportes. Brasil. 
 
GOUVÊA, Vânia Barcellos. Contribuição ao estudo de implantação de 
terminais urbanos de passageiros. 1980. 100 f. Tese (Doutorado) - Curso de 
Ciências em Transportes, Instituto Militar de Engenharia, Rio de Janeiro, 1980. 
 
SERPA, Ana B. B. Acessibilidade para pessoas com deficiência e inclusão 
social no turismo: a experiência da cidade de Socorro/SP. Brasília: Centro de 
Excelência em Turismo/UnB, 2009. 
 
SHAKESPEARE, Rosemary. A psicologia do deficiente. Trad. Álvaro Cabral. Rio 
de Janeiro: Zahar, 1977. 
 
MOREIRA, Adenilton Santos; SILVA, Alves da. Construção de uma rodoviária 
para o município de São Miguel do Guaporé –RO, como uma visão crítica na 
contemporaneidade, sustentabilidade e acessibilidade. Faculdade de São 
Paulo, 2013. 
 

 

 

 


