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RESUMO 

 

O Sistema Estrutural Integrado (SEI) é uma rede responsável pelo transporte urbano 

público da cidade do Recife-PE e região metropolitana. Composto por linhas de 

ônibus e metrô interligadas por terminais de integração, que foram criados com a 

intenção de facilitar a vida dos passageiros e otimizar o transporte. A pesquisa 

objetivou traçar diretrizes de melhoria relacionados à ergonomia do ambiente 

construído dos terminais de integração, visando melhores condições de conforto, 

usabilidade, acessibilidade e segurança aos usuários. O estudo foi realizado em três 

terminais escolhidos através dos seguintes fatores: localização na malha viária, 

maior número de usuários e ano de inauguração. Para isso, foi realizado um estudo 

de campo, utilizando as metodologias: Avaliação Pós Ocupação (APO), Metodologia 

Ergonômica para o Ambiente Construído (MEAC) e a Intervenção Ergonomizadora 

do Sistema Humano Tarefa Máquina (SHTM). A avaliação dos ambientes 

construídos aliadas a percepção dos usuários foram capazes de identificar e mapear 

os problemas ergonômicos e de acessibilidade, levantando pontos críticos que se 

repetem nos terminais e que são causadores de desagradáveis situações para a 

população. A partir do diagnóstico foram propostas diretrizes que podem garantir o 

melhor desempenho das atividades destinadas ao espaço do terminal, melhorando 

as relações entre passageiros, funcionários e terminal. 

.  

Palavras-chave: Ergonomia do Ambiente Construído. Terminais Integrados. 

Acessibilidade. Transporte Público. 
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ABSTRACT  

 

The Integrated Structural System (SEI) is the network of the urban public transport in 

the city of Recife and the metropolitan area. It consists on buses and subway lines 

interconnected by integration terminals specially created to make life easier for 

passengers. This research had aimed to establish guidelines to improve the 

ergonomics of the environment built (the Integrated Terminals) to improve the 

conditions of comfort, usability, accessibility and safety of their users. The study was 

conducted in three terminals chosen by the following factors: road network location, 

the largest number of daily users and opening year. For this, a field study was 

conducted, using the methodologies: APO - Evaluation Post Occupation, MEAC - 

Ergonomic Methodology for the Environment Built and the Ergonomics intervention 

Human Machine System Task (SHTM). The analysis of the these environments 

combined with the perception of the users were able to identify and show in detail the 

ergonomic and accessibilit y problems, raising critical points that are repeated in the 

terminals and are causing unpleasant situations for the people. By diagnostic the 

ergonomic issues, it was possible to come up with solutions that guarantee the best 

performance of these terminals, improving interpersonal relationships between users 

and staff, reducing the risks of accidents and ergonomic defect, and in addition, 

improve the condition for those who use and work the Integrated Structural System. 

 

Keywords: Built Environment Ergonomics. Integrated Terminals. Accessibility. Public 

Transportation. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Os terminais Integrados do Grande Recife fazem partem do Sistema 

Estrutural Integral (SEI), responsável pelo transporte urbano da cidade do Recife e 

região metropolitana, foram criados com a intenção de facilitar a vida do usuário do 

transporte público do Recife (ônibus e metrô) deixando os trajetos mais longos um 

pouco, entretanto mais baratos e integrando diferentes pontos do Grande Recife.  

Esses terminais são equipamentos/ambientes construídos do transporte 

público, responsáveis por realizar o transbordo dos passageiros diariamente de um 

ônibus para outro. Esses espaços comportam diversas outras atividades realizadas 

tanto pelos funcionários como pelos passageiros. Gerando uma interação entre os 

funcionários, passageiros e ambiente do terminal.  

A pesquisa baseia-se nos constrangimentos que são proporcionados pelo 

ambiente construído do Terminal Integrado de transporte rodoviário urbano, 

chamados pelos usuários apenas de terminais ou integração. Mesmo sendo os 

Terminais Integrados do Grande Recife - TIGR construídos com aprovação e 

licenciamento, sob a luz das legislações vigentes, o mesmo gera diversos 

constrangimentos nas relações entre passageiros, funcionários e terminais.  

Diante dessa afirmação cabem questionamentos tais como: Em que 

condições ambientais os constrangimentos aos usuários ocorrem nos Terminais 

Integrados? E como os usuários podem ser afetados pelo ambiente construído dos 

Terminais Integrados? Os Terminais Integrados do Grande Recife foram construídos 

com base em um projeto que não leva em consideração as questões ergonômicas? 

Essa possível ausência de uma preocupação com os fatores humanos prejudica a 

relação entre os usuários, funcionários e o terminal? 

A amostra foi determinada de acordo com a quantidade de usuários, 

localização do terminal e data de edificação do espaço. O tema dessa investigação 

se enquadra na área de Ergonomia com um estudo aprofundado em ambiente 

construído e a relação de conforto e desempenho dos usuários e funcionários do 

Terminal Integrado do Grande Recife.  

Com esse estudo, nos Terminais Integração – TI, verificou-se se eles são 

adequados às condições e limitações humanas e se foram concebidos com bases 

que consideram a ergonomia e o design universal. Além de determinar parâmetros 
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para reformas e intervenções de melhoria ergonômica dos terminais e a estes tipos 

de edificações e confirmando a fundamental importância da realização desses 

estudos para que a ampliação do sistema de integrações se torne cada vez mais 

voltadas às necessidades físicas, cognitivas dos usuários. 

 

1.1 Justificativa 

 

A mobilidade das pessoas é a garantia da realização de funções urbanas 

nas cidades. Pensando assim, quanto menor o tempo e maior a qualidade e 

eficiência agregado aos equipamentos e meios de transporte, melhor será a vida da 

população, inclusive economicamente.  

Muitos são os problemas encontrados no transporte público no Brasil: 

acidentes de trânsito, ônibus lotados, filas nos terminais, discussões entre 

funcionários do sistema de transporte e passageiros, tarifas caras, enfim, uma gama 

de situações em que os mais prejudicados são os que dependem do sistema público 

para sua locomoção.  

O desafio do transporte Público Coletivo é proporcionar um nível de 

qualidade do serviço que satisfaça as expectativas de seus usuários, com preço 

acessível, pois 95% da demanda atual de transporte público é atendida por ônibus e 

para o Movimento Nacional pelo Direito ao Transporte Público de Qualidade - MDT 

os usuários devem deixar de arcar com a totalidade dos custos (MDT, 2009). 

Devendo, portanto, o governo se mobilizar para subsidiar os custos de transporte 

público de qualidade. 

De acordo com o Grande Recife Consórcio de Transporte (2013), os 

terminais integrados são fechados e proporcionam aos usuários um ambiente limpo, 

seguro e confortável possuindo equipamentos como lanchonetes, lojas, funcionários 

treinados para funções específicas (como segurança e vigilância) que facilitam a 

utilização do Sistema por parte dos usuários. Entretanto, o que se vê nos jornais de 

grande circulação do Estado de Pernambuco são diversas reclamações que 

questionam a qualidade do transporte coletivo e mostram o sofrimento da parcela da 

população que enfrenta diariamente os TIGR.  

A concepção do ambiente construído sofre com o descaso que o movimento 

da construção civil deu ao espaço, não sendo ele feito para o uso humano, e sim 
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muito mais fiel com as questões econômicas e a demanda do projeto macro do 

sistema de transporte. A influência do meio e a demanda do programa operacional 

definem muito mais a forma do ambiente construído do que as pessoas que 

desenvolvem as atividades e utilizam esse espaço, dessa forma fica evidente a 

necessidade e importância de se avaliar a qualidade dos ambientes construídos dos 

equipamentos do transporte público, que estão se tornando cada vez mais 

ineficientes para o uso dos passageiros. 

De acordo com Iida (2005), o diagnóstico ergonômico, através da avaliação 

do ambiente, identifica os motivos pertinentes aos problemas encontrados na 

demanda, correlacionados ao trabalho e à empresa. Diante disso, realizar uma 

intervenção ergonômica em um Terminal Integrado de Passageiros, além de 

identificar diversos problemas de caráter ergonômico, problemas de acessibilidade e 

segurança pode ainda aumentar e melhorar o desempenho das atividades, assim 

como, de forma direta, tornar mais confiável o serviço prestado pelas empresas 

concessionárias dos ônibus que utilizam esses terminais. 

Circulam, diariamente, nos 18 terminais de integração da Região 

Metropolitana, um milhão de pessoas, nas quais estão incluídas crianças, idosos, 

gestantes e pessoas com deficiência física e/ou sensoriais.  

São várias as reclamações dos que utilizam o serviço. Elas vão desde as 

filas enormes, confusão para entrar nos ônibus lotados, muito tempo de espera nos 

pontos de ônibus, falta de acessibilidade física, desinformação quanto ao percurso 

do coletivo, entre outros constrangimentos. É necessário que sejam criados estudos 

que estruturem e normalizem a construção desses espaços para evitar situações 

indesejadas aos usuários. 

Em 2005 foi criada a NBR 15320 - Acessibilidade à pessoa com deficiência 

no transporte rodoviário, a Norma estabelece os padrões e critérios que visam 

proporcionar à pessoa com deficiência a acessibilidade ao transporte rodoviário. A 

Norma aplica-se apenas aos veículos novos e se destina a promover a 

acessibilidade para pessoas com deficiência. Em relação aos componentes 

estruturadores do transporte como os terminais e pontos de paradas a norma diz 

que devem também ser acessíveis, seguindo as determinações da legislação da 

NBR 9050-2004 que não apresenta uma diretriz específica para terminais de ônibus. 
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De acordo com a Gerência de Educação e Relacionamento (GERE) e a 

presidente da Comissão de Acessibilidade do Grande Recife, Fernanda Gouvêa, a 

intenção do Grande Recife é proporcionar cada vez mais qualidade no que diz 

respeito à acessibilidade, tanto nos terminais integrados, instalando placas com 

informações em Braille, quanto na quantidade de coletivos adaptados com 

elevadores. Para Lima (2009), é necessário entender as dificuldades das pessoas 

com deficiência e aplicar, no cotidiano, soluções capazes de facilitar o deslocamento 

do transporte; além de incluir essas pessoas em todo o Sistema de Transporte 

Público. 

Como aliado tem-se a ergonomia que estuda os elementos que fazem o 

relacionamento entre o homem e o ambiente, além de outros aspectos relacionados 

ao trabalho. Manter o processo de projetação com referenciais na relação usuário-

ambiente, a partir de um estudo ergonômico, não só valoriza como fundamenta as 

decisões tomadas durante o planejamento e desenvolvimento dos projetos de 

ambientes construídos, diminuindo consideravelmente as deficiências existentes dos 

ambientes em que o homem desenvolve suas atividades. 

Um estudo ergonômico, por se tratar de uma análise detalhada da tarefa 

será capaz de proporcionar mais qualidade as atividades desenvolvidas no terminal 

pelos usuários e funcionários, verificando ainda as questões relacionadas à 

acessibilidade. A pesquisa visa o entendimento das necessidades dos usuários para 

proporcionar soluções direcionadas aos problemas expostos pelo público que 

depende do uso do terminal Integrado.  

A adequação do ambiente construído dos TIGR que abrigam o serviço de 

transporte público coletivo à utilização dos seus usuários pode ser verificada 

mediante a realização de avaliações ergonômicas desses espaços. Estas avaliações 

podem contribuir para a obtenção de parâmetros ou subsídios ergonômicos de 

projeto que cooperem para a qualidade dos ambientes dos terminais e para a 

utilização plena desses ambientes pela população de usuários. Proporcionando uma 

diminuição significativa nos constrangimentos das relações: usuário-usuário 

garantindo uma maior satisfação e menor estresse ao se utilizar o transporte público; 

usuário-funcionário melhorando a qualidade do atendimento e satisfação do 

funcionário nas suas atribuições diárias; funcionário-terminal tornando as atividades 

mais adequadas às capacidades dos trabalhadores; e por fim terminal-usuário 
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gerando uma maior agilidade, conforto e segurança nas atividades desempenhadas 

nos terminais pelos passageiros. 

O olhar ergonômico identifica onde estão as principais falhas no que diz 

respeito às questões como acessibilidade, orientação dos usuários, deslocamento, 

embarque e desembarque, espera, entre outras várias atividades que o usuário 

passageiro poderá desempenhar no ambiente do terminal. E a partir desses 

constrangimentos identificados, poderá ser realizado um projeto ergonômico de 

intervenção que reduza boa parte dos problemas e reclamações feitas pelos 

passageiros. 

 O estudo aponta os constrangimentos gerados na relação usuário 

funcionário e terminal. Após identificação dos problemas e posterior intervenção 

ergonômica, os funcionários poderão ter melhores condições de trabalho, garantindo 

um desempenho mais satisfatório de suas atividades, uma melhor relação 

interpessoal, um aumento na produtividade e consequentemente um ganho para os 

usuários passageiros, que serão melhores atendidos.  

Desenvolver essa pesquisa tem suma importância para a área de 

ergonomia, contribuindo para o conhecimento da ergonomia do ambiente construído 

relacionado ao transporte público, no que diz respeito aos terminais de Integração, 

na tentativa de proporcionar um transporte coletivo mais humano.  

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 
Propor diretrizes de concepção/adequação de Terminais Integrados na 

relação dos usuários, passageiros e funcionários e do ambiente de terminais na 

Região Metropolitana do Recife. 

 

1.2.2 Objetivos específicos  

 
- Compreender os fatores causadores dos conflitos existentes entre os 

usuários;  
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- Conhecer as queixas e anseios dos passageiros e funcionários sobre o 

ambiente construído dos terminais, garantindo uma avaliação conjunta que 

represente a opinião desses indivíduos; 

- Contribuir para a Comunidade Científica que estuda ergonomia do 

ambiente construído com um estudo de caso voltado para os terminais de ônibus e 

transporte coletivo. 

 

1.3 Objeto de estudo 

 

O objeto de estudo dessa pesquisa está concentrado nos terminais de 

Integração do Grande Recife, esses terminais fazem parte do Sistema Estrutural 

Integrado – SEI que é uma rede de transporte público composta de linhas de ônibus 

e metrô. Ele apresenta uma configuração espacial constituída por eixos radiais e 

perimetrais.  

 

1.4 Metodologia 

 

A pesquisa foi elaborada nos terminais integrados do Grande Recife, para 

isso foi realizado um estudo nos sistemas de transporte das principais capitais do 

Brasil. Nesse estudo foram verificadas as boas opções e soluções que 

acrescentaram positivamente na busca de soluções para a melhoria dos pontos de 

constrangimento do usuário levantados na avaliação ergonômica.  

De acordo com Moraes e Mont’Alvão (2003), a pesquisa ergonômica tem 

foco no comportamento do usuário, utilizando métodos de investigação e 

observação. A inquirição corresponde a uma de busca metódica da informação e de 

quantificação dos resultados através de: entrevistas, verbalizações, questionários e 

escalas de avaliação. A observação pode ser divida em observação sistemática, 

observação assistemática e registros de comportamento.  

Para Sommer (2002), é papel do pesquisador verificar as prioridades dos 

questionamentos levantados e o melhor método a ser utilizado. Para o estudo do 

comportamento do ponto de vista do ergonomista, os métodos de inquirição são 

aplicados para levantar informações junto aos usuários sobre as atividades 

realizadas e as necessidades da tarefa. Entretanto, Moraes e Mont’Alvão (2003) 
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afirmam que apenas esse procedimento não é suficiente. Ou seja, devem-se utilizar 

também observações sistemáticas e o registro de comportamento.  

Com isso, os métodos e técnicas que foram utilizados nesta pesquisa têm 

como base três metodologias bem difundidas: APO - Avaliação Pós Ocupação, 

MEAC - Metodologia Ergonômica para o Ambiente Construído e a SHTM - 

Intervenção Ergonomizadora, pois essas metodologias se utilizam de observações, 

registros comportamentais, escalas de avaliação e questionários, avaliação do 

layout espacial através de um modelo e percepção do usuário.  

As etapas de pesquisa foram as seguintes: Entendimento do sistema de 

transporte, no qual foram estudados as normas e sistema de operação do SEI; 

Reconhecimento do ambiente construído, através de plantas arquitetônicas dos 

terminais, elementos construtivos, equipamentos/mobiliários e medições de conforto 

ambiental; Avaliação do ambiente em uso, verificando os fluxos, postos de trabalho, 

atividades realizadas, análise da acessibilidade através do método de avaliação de 

Dischinger (2012), horários de funcionamento, turnos de trabalho, setorização; 

Percepção do usuário.   

Finalmente, a avaliação se encerra com o diagnóstico da situação estudada. 

Nessa etapa, todos os elementos coletados estão presentes e é realizado o 

confronto entre o resultado das observações realizadas, das interações com os 

diversos atores investigados e da percepção dos usuários. Com os resultados, foram 

propostas diretrizes de projeto/adequação, de operações e de acessibilidade.  
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PARTE I - CONTEXTUALIZAÇÃO  

 

2 TRANSPORTE PÚBLICO NO BRASIL 

 

Diversos protestos ocorreram em 2013 no Brasil. A motivação inicial dessas 

mobilizações começou com o aumento de 20 centavos da tarifa de ônibus do 

transporte público da cidade de São Paulo. Os protestos foram ganhando grandes 

proporções e se alastrando por diversas cidades de toda a nação, causando a 

paralisação de setores do país como comércio, transportes, escolas, portos entre 

outros. A insatisfação pelo preço abusivo cobrado na maioria das cidades foi a gota 

d'água para que o povo olhasse as deficiências da mobilidade existente em suas 

cidades, exigindo assim mais qualidade no transporte público.  

De acordo com Furtado (2013) a questão do aumento da tarifa foi apenas 

um estopim para um problema que a muito é reprimido no Brasil: a melhoria e 

expansão do transporte público nas grandes cidades brasileiras. Para o mesmo 

autor precisa-se de uma prioridade do governo em investimentos em mobilidade que 

garantam o direito de ir e vir de todos. 

A imagem da figura 1 apresenta a manifestação que ocorreu na capital 

pernambucana, a questão do transporte público também foi um dos fatores que 

influenciaram essa mobilização. 

 

 

Figura 1 - Foto das manifestações da cidade do Recife. 
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No período das manifestações a Associação Nacional de Empresas de 

Transportes Urbanos (NTU) lançou um manifesto público, ao governo federal, com 

oito propostas para a melhora do sistema de transporte público no país, como 

mostra a figura 2. No item 4 das propostas, é afirmada a ideia do uso da integração 

no transporte e racionalização do sistema para um alto desempenho. 

 

 

Figura 2 – Anuário da NTU com propostas para a melhoria do transporte público. Fonte: 
anuário NTU 2013-2014. 

 

Um ano após os manifestos pouco foi realizado para melhorara e 

atendimento das demandas da população. Os investimentos de 50 bilhões para 

projetos na área de mobilidade urbana e a criação de um comitê técnico para 

elaborar propostas do Pacto Nacional de Mobilidade Urbana, anunciados pelo 

governo federal, até junho de 2014 não tinham sido implantados (NTU, 2014). 

De acordo com o presidente da NTU, Otávio Vieira da Cunha Filho, essa 

discussão sobre o transporte público está com pelo menos 20 anos de atraso, há 

muito que empresários das operadoras traçam esse prognóstico para mudanças. 
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Para os empresários o transporte público precisa de uma revisão imediata, tendo em 

vista que há muito deixou de contemplar as necessidades do cidadão. Para ele o 

poder público deve atuar com o poder privado para o melhor para a população 

(NTU, 2014). 

O governo ao realizar investimentos para incentivar a compra de carros, com 

a redução de impostos, como o IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados, 

prejudicou o transporte público. Leitão (2013) afirma que a compra de carros e o 

aumento do transporte individual, incentivados pelo governo, não foi planejada de 

acordo com a capacidade das vias das cidades e do transporte público, deixando 

sufocado o direito de ir e vir de toda a população, sendo ela usuária do transporte 

coletivo ou individual.  

De acordo com o relatório da pesquisa do Sistema de Informações da 

Mobilidade Urbana da ANTP, as pessoas percorrem 432 bilhões de quilômetros por 

ano, sendo que o transporte coletivo é responsável por percorrer 57,2% das 

distâncias nas viagens habituais, ou seja, a maior parte das distâncias é realizada 

pelo transporte coletivo. Já os carros são usados em apenas 31% das distâncias. 

Em 2012, do total das viagens realizadas em transporte coletivo (18,2 bilhões) nas 

cidades brasileiras com mais de 60 mil habitantes, 70% delas aconteceram em 

ônibus municipais, 17% em ônibus metropolitanos e 13% em trilhos (ANTP, 2012). 

Em contrapartida, para Cocco & Silveira (2011), colocar a aquisição de 

veículos motorizados individuais como sendo o principal problema do transporte 

público não é correto, visto que existem diversos exemplos mundiais onde a boa 

qualidade e o baixo custo dos transportes públicos induzem a população a deixar 

seus automóveis em casa.  

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA (2013), em parceria com 

a Universidade de Oxford, afirma que a mobilidade urbana prejudica, principalmente, 

os habitantes das cidades mais populosas, onde a renda per capita é maior e a 

população possui mais carros. Dados mostram que nos últimos 20, o tempo gasto 

no trajeto do brasileiro para o trabalho aumentou 4,5%. Esse índice possui um 

crescimento mais acentuado em cidades como Brasília e em Belo Horizonte, 6,2% e 

6,5%, respectivamente. 

Para o técnico especialista do IPEA Rafael Henrique Moraes Pereira o 

tempo de deslocamento para o trabalho nas áreas metropolitanas do Brasil 
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aumentou 4% para os mais pobres, que utilizam o transporte público, e 15% para os 

mais ricos. A pesquisa mostra que, os brasileiros de maior renda aumentaram o 

tempo de deslocamento para trabalho por conta do trânsito. O deslocamento dessa 

parcela da população era nove minutos menos, em 1992, que o registrado pela fatia 

de baixa renda. Em 2013 essa diferença caiu para seis minutos (IPEA, 2013). 

Entretanto para que se consiga que o brasileiro deixe o carro na garagem o 

transporte público deve oferecer um serviço eficiente, seguro e confortável que 

concorra com a comodidade de um automóvel particular. Diversas são as 

reclamações dos usuários de transporte público como: Demora dos ônibus, falta de 

segurança, filas nos terminais, ônibus e metrôs lotados, falta de acessibilidade, 

atrasos nas viagens, tarifas caras e pouco retorno das reclamações e sugestões 

feitas aos órgãos de ouvidoria. Para Vasconcellos (2001) os principais problemas do 

transporte dos países subdesenvolvidos são a falta de conforto nas viagens, os 

acidentes de trânsito e a distância até os pontos de ônibus.  

Segundo a NTU (2014), que realiza desde 1995 pesquisas de levantamento 

sobre o desempenho operacional do transporte público urbano apresenta dados que 

merecem uma atenção na pesquisa de 2013/2014. Ocorreu uma queda de 

passageiros, um aumento de 3,5% do valor do óleo diesel, que e um dos principais 

insumos e representa uma parcela considerável dos custos de operação, e uma 

redução de 4,9% no valor da tarifa média ponderada em relação ao ano anterior.  

Para a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos - NTU, 

o valor das tarifas é alto do ponto de vista social, porém mesmo assim não banca os 

custos totais de operação do transporte urbano. Como estratégia para diminuir tais 

questões são propostas soluções de racionalização das redes e eliminar 

ineficiências. Para eles a redução de custos é essencial para que as passagens 

pesem menos no bolso dos usuários e dos governos. A NTU (2014) sugeriu ao 

governo para reservar uma pequena parcela dos investimentos em transportes para 

a criação de corredores com faixas exclusivas, com monitoramento, implantação de 

abrigos nos pontos de parada e colocação de quadros de horários nos pontos de 

parada para orientação dos usuários. Dessa forma acredita-se que será possível 

aumentar a velocidade, ampliar a regularidade e a confiabilidade do serviço.  

Ainda segundo a NTU 30% das viagens urbanas realizadas são feitas pelos 

veículos particulares, contudo esses carros ocupam 70% das vias públicas, ou seja, 
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a criação de faixas exclusivas para ônibus partilharia de maneira justa o direito de 

locomoção. As vantagens elencadas pela NTU da criação de faixa exclusiva são: 

garantir prioridade ao transporte coletivo; aumento da velocidade operacional dos 

coletivos; menor tempo do passageiro no veículo público; impactar positivamente 

nos deslocamentos individuais; maior fluidez na circulação viária para os ônibus; 

racionalizar a operação com otimização da frota; melhor produtividade do transporte 

público sobre pneus; redução de custos consequentemente redução da tarifa; 

facilidade de integração com outros modais; e compartilhamento do espaço da 

cidade de forma justa e racional.  

Finalizando a discussão do transporte público do Brasil, Cadaval (2014), 

relata em seu artigo que o sociólogo Manuel Castells, um dos principais estudiosos 

das manifestações sociais contemporâneas, escreveu algumas anotações em seu 

livro “Redes de indignação e esperança” que a imobilidade estrutural das metrópoles 

brasileiras seria resultado do modelo caótico de crescimento urbano produzido pela 

especulação imobiliária, pela corrupção municipal e o transporte sendo tratado como 

escravo da indústria do automóvel.  

 

2.1 Sistemas de transporte público das principais capitais por região do país 

 

Para que se tenha um pequeno panorama do transporte público no Brasil, 

será apresentado a seguir o sistema de transporte das cidades com maior 

população por região. Dessa forma, pode-se entender melhor e até comparar os 

sistemas de transportes dessas regiões com o sistema de transporte do objeto de 

estudo, pois eles apresentam variáveis bastante parecidas. Na Região Nordeste 

será apresentado o sistema de transporte público da cidade do Recife 

posteriormente no desenvolvimento da pesquisa. 

 

2.1.1 Região Sudeste – São Paulo 

 

A cidade de São Paulo tem uma população de mais de 10 milhões de 

habitantes. E se considerarmos os 38 municípios vizinhos, chega-se a quase 17 

milhões. Cerca de 55% das viagens com a utilização de veículos a motor na região 

metropolitana são realizadas pelo transporte coletivo, ou seja, 6 milhões de usuários 

transportados em um dia útil (SPTRANS, 2014). 
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Essa demanda é atendida pelas linhas de ônibus que são operadas por 

empresas privadas, e geridas pela São Paulo Transporte S.A. - SPTrans. O sistema 

é operado por 16 consórcios, formados por empresas e cooperativas, responsáveis 

pela operação de 15 mil veículos em mais de 1.300 linhas. Junto aos coletivos, a 

cidade ainda conta com a Companhia do Metropolitano e pela Companhia Paulista 

de Trens Metropolitanos - CPTM, controladas pelo Governo Estadual, que 

transportam juntas cerca de 3,5 milhões de passageiros ao dia. (SPTRANS, 2014). 

O Sistema Municipal de Transporte da cidade de São Paulo e região 

metropolitana é composto por uma rede integrada através de terminais, criada em 

2003 pela Secretaria Municipal de Transportes em conjunto com a SPTrans. Essa 

rede, de acordo com a SPtrans, permite um deslocamento mais rápido e a 

racionalização do uso dos meios de transporte na cidade. Ele é composto por dois 

subsistemas: O Subsistema Estrutural onde há linhas que operam com veículos de 

médio e grande porte (articulados, biarticulados e comuns), destinadas a atender 

grandes demandas e integrar diversas regiões às áreas centrais da cidade. É a 

espinha dorsal do transporte coletivo. E o Subsistema Local, que alimenta a 

chamada malha estrutural, atende aos deslocamentos internos nos subcentros com 

linhas operadas por ônibus comuns e veículos de menor porte, como micro e mini 

ônibus (SPTRANS, 2014). 

A cidade foi loteada em oito áreas com o objetivo de facilitar a organização 

das linhas cada uma com cor diferente e operada por um consórcio e uma 

cooperativa, os veículos seguem o mesmo padrão de cores, de acordo com o 

projeto de identidade visual. Figura 3. 

Em 1996 pelo decreto nº 36.071 é criado o programa ATENDE serviço que 

vai porta-a-porta às pessoas portadoras de deficiência física com elevado grau de 

dependência e que são inviabilizadas de utilizar os meios de transportes comuns 

adaptados. É uma modalidade de transporte gratuita aos seus usuários, com 

regulamento próprio, promovido pela Prefeitura do Município de São Paulo, 

gerenciado pela São Paulo Transporte S.A. e operado pelas empresas de transporte 

coletivo do município. O atendimento é prestado a clientes cadastrados, com uma 

programação pré-agendada de viagens (SPTRANS, 2014). 

 

http://www.metro.sp.gov.br/
http://www.cptm.sp.gov.br/
http://www.slideshare.net/trans_smt/manual-de-identidade-visual-13015005
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Figura 3 – Divisão operacional SPTrans – Empresas e Cooperativas por região. Fonte: São Paulo 
Transportes (SPTrans 2014). 

 

O ATENDE possui veículos devidamente adaptados e viaja milhão de 

quilômetros/mês. Está destinado exclusivamente às pessoas com deficiência física e 

mobilidade altamente reduzida, associada ou não a outra deficiência. Doenças 

como: insuficiência renal crônica, diabetes, câncer, síndrome da imunodeficiência 

humana, obesidade mórbida, bem como, deficiências mentais, visuais e auditivas; se 

não estiverem associadas à deficiência motora, com comprometimento severo da 

mobilidade, não são enquadradas para utilizar o benefício (SPTRANS, 2014). 

 Segundo a SPtrans (2013) o projeto das linhas estruturais e dos corredores 

considera equipamentos e veículos que garantem a acessibilidade, maior bem-estar 

e minimização de obstáculos físicos. O projeto do veículo antevê rebaixamento do 

compartimento de passageiros, extinguindo degraus nas portas, sem afetar a 

distância da carroceria ao solo. Rampas junto às portas nesse tipo de veículo 

possibilita o embarque mais ágil e confortável para pessoas com deficiência - PD. A 

altura do piso do veículo em relação ao solo diminuiu por conta dos sistemas de 

suspensão, melhorando ainda mais o acesso ao veículo. No interior dos coletivos há 

espaços reservados e apropriados para cadeira de rodas, equipados com cintos de 

segurança, que garantem conforto e segurança ao usuário durante a viagem. 
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Ainda para a SPtrans alguns veículos são equipados com plataformas de 

elevação ou outro sistema que possibilite a acessibilidade de PD e ainda há estudos 

em veículos articulados para garantir embarque em nível ou por plataforma de 

elevação.  

A tarifa de ônibus tem um custo de R$ 3,00 reais e é utilizado um cartão de 

bilhete eletrônico chamado de Único. O usuário pode, através dos terminais 

integrados, deslocar-se por um período de 2h sem ter que pagar nova passagem, 

isso garante que a maior parte dos transbordos seja feitos em terminais 40% ou em 

estações de transferência 40%, sobrando apenas 20% de transbordos que ocorrem 

nas ruas (SPTRANS, 2013). 

 

2.1.2 Região Centro-Oeste – Brasília  

 
Na capital do país o órgão responsável pelo transporte urbano é o 

DFTRANS - Transporte Urbano do Distrito Federal - criada pela Lei 241 de 28 de 

Fevereiro de 1992, tem como atribuições planejar, controlar, avaliar e fiscalizar o 

transporte público, inicialmente com o nome de DMTU, teve a alteração de sua 

denominação para DFTRANS ocorrida com o Decreto 23.902 no dia 11 de Julho de 

2003. No período de 11 de Julho de 2003 até 24 de Janeiro de 2003 a DFTRANS 

teve a sua competência delegada à Secretária de Transportes até a sua 

reestruturação ocorrida com o Regimento Interno 27.660 de 25 de Fevereiro de 2007 

(DFTRANS, 2013). 

A alteração de denominação e o novo Regimento foram feitos considerando 

os estudos para implantação dos novos modelos de operação e gestão do Sistema 

de Transporte Público Coletivo do DF, com os objetivos de atender e estruturar uma 

entidade de gerência dos transportes públicos coletivos mais ágeis, capaz de 

acompanhar a nova dinâmica operacional de um sistema integrado e informatizado. 

As atribuições da DFTRANS é proporcionar à população um transporte eficiente e 

seguro, garantindo o direito de ir e vir do cidadão, com conforto e no menor tempo 

possível. De acordo com a DFTrans, o foco é o usuário e o seu objetivo é aumentar 

a oferta de transporte para que a população seja atendida de maneira satisfatória. A 

empresa afirma que sempre tem uma atenção particular com os idosos e portadores 

de deficiência (DFTRANS, 2013). 
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A DFTRANS é designada para o planejamento das linhas, a avaliação de 

desempenho, a caracterização da demanda e da oferta de serviços, a elaboração 

dos estudos dos custos de serviços e dos níveis tarifários, a gestão, o controle e a 

fiscalização dos serviços públicos de passageiros. Tendo como obrigações: informar 

o usuário sobre os serviços; manter dados estatísticos sobre o sistema de 

transportes; administrar a comercialização de vale-transporte; buscar a melhoria de 

serviços, ganho de produtividade e minimizar os custos; projetar e implantar, abrigos 

e pontos de parada; estimar custos e tarifas; aplicar sanções ou penalidades por 

infrações cometidas pelas empresas operadoras e demais permissionárias, de 

acordo com o Código Disciplinar Unificado de Transporte Coletivo do Distrito Federal 

(DFTRANS, 2013). 

A região contemplada pelo sistema conta com 29 terminais de ônibus. 

Transportando em média 14.470.623 passageiros/mês. Utiliza veículos do tipo 

convencional, alongado, padronizado e articulado, num total de 2.337 veículos, para 

o funcionamento da rede básica do serviço de transporte por ônibus no Distrito 

Federal. A tarifa custa de R$1,50 à R$3,00 reais. É composto atualmente de 799 

linhas, que segundo suas características próprias, são classificadas em: 

Metropolitana 1 (Ligação Curta): Cidade-Satélite / Plano Piloto; Metropolitana 

2 (Ligação Longa): Cidade-Satélite / Plano Piloto; Metropolitana 3 (Ligação 

Intermediária): Cidade-Satélite / Cidade-Satélite/ Cidade-Satélite / Plano 

Piloto; Urbana 1 (Circular Curta): Cidade-Satélite e Plano Piloto; Urbana 2 (Circular 

Longa): Cidade-Satélite e Plano Piloto; Urbana 3 (Circular Interna): Cidade-Satélite 

(DFTRANS, 2013). 

Conforme estudos de Pricinote (2008), o Sistema de Transporte Rodoviário 

do Distrito Federal está estruturado em um modelo de linhas diretas, que geram um 

grande número de linhas ocasionando dificuldades como: baixa produtividade e 

estrutura operacional ineficiente para promover transferências modais. 

  

2.1.3 Região Norte – Manaus  

 
A STMU - Superintendência Municipal de Transportes Urbanos foi criada 

com a Lei nº 1.508 em 21 de setembro de 2010, que altera a denominação e 

estrutura organizacional do antigo Instituto Municipal de Trânsito e Transporte 

Urbano (IMTT). A SMTU tem por obrigações a coordenação, a execução e a gestão 
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do Sistema de Transportes Públicos Urbanos de Passageiros, através da elaboração 

de políticas públicas voltadas ao transporte coletivo urbano, e ao pleno exercício do 

Poder de Polícia Administrativa que lhe é inerente (STMU, 2013). 

 O transporte da cidade Manaus conta com a Integração temporal que é um 

sistema que permite ao usuário de transporte coletivo, utilizar o cartão Passa Fácil 

(Estudante, Cidadão e Vale Transporte) para pagar a tarifa cobrada e mudar de 

ônibus, num período de duas horas, sem ter que chegar a um dos cinco terminais de 

integração para pegar outro ônibus ou ter que pagar outra passagem. Ele sai da sua 

origem, desembarca em qualquer ponto de parada e, no espaço de duas horas, 

pode pegar outro veículo para se deslocar para onde desejar, desde que este 

segundo ônibus não seja o mesmo que o usuário pegou na origem e que não passe 

nas ruas onde o passageiro embarcou (STMU, 2013). 

 Em Manaus a SMTU conta com cinco terminais integrados. O sistema de 

Transporte Coletivo de Manaus encontra-se em duas modalidades: o rodoviário e o 

Hidroviário. Segundo Pricinote (2008) o sistema rodoviário está dividido em três 

tipos: o Convencional que é o serviço básico e principal do sistema que atende as 

demandas normais de deslocamento da população e possui uma frota limitada a 

demanda; o Alternativo que é um serviço complementar ao Convencional e é 

oferecido na modalidade Integrado e Lotação, com 20% da frota total; e por ultimo o 

serviço seletivo que é realizado por veículos diferenciados destinados ao 

atendimento das necessidades específicas da população com preço um pouco maior 

na modalidade executivo correspondendo a 10% da frota. 

 

2.1.4 Região Sul – Curitiba 

 

O sistema de transporte urbano de Curitiba é gerenciado pela URBS - 

Urbanização de Curitiba S.A. que é uma sociedade por ações e de economia mista, 

com personalidade jurídica de direito privado, declarada de utilidade pública, e 

constituída para o exercício das atribuições e assunção das responsabilidades 

definidas pela Lei Municipal nº 6.155, de 26 de junho de 1980 e alterações 

posteriores. Com a missão de “Melhorar a vida urbana, facilitando os deslocamentos 

e assegurando o acesso das pessoas às suas casas, ao trabalho, serviços e lazer, 

de maneira confortável, segura e eficiente”. A URBS é a empresa responsável pelas 
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ações estratégicas de planejamento, operação e fiscalização que envolve o serviço 

de transporte público e o gerenciamento e administração de equipamentos urbanos 

de uso comerciais da cidade instalados em bens públicos (URBS, 2013). 

A figura 4 mostra a URBS em números, dessa forma pode ser percebida de 

maneira ampla a dimensão do transporte rodoviário de Curitiba, que é modelo para 

muitos sistemas de transportes pelo mundo. 

 

Figura 4 – URBS em números. Fonte: URBS (2013). 

 

O Sistema Integrado de Transporte de Passageiros de Curitiba e Região 

Metropolitana garante a integração físico-tarifária de 13 municípios da Grande 

Curitiba chamada de Rede Integrada de Transporte - RIT. O sistema conta com 81 

km de canaletas exclusivas, que ajudam a circulação viária do transporte coletivo. 

As linhas da RIT são caracterizadas por cores e capacidade dos veículos (URBS, 

2013). Na figura 5, o mapa do RIT. 
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Figura 5 - Mapa do RIT – Rede Integrada de Transportes. Fonte: URBS (2013). 

 

Os Terminais Integrados são de acordo com a URBS (2013), equipamentos 

urbanos que permitem a integração entre as diversas linhas que formam a RIT 

através de linhas expressas, alimentadoras, diretas e interbairros. Dando condições 

da implantação de linhas alimentadoras mais curtas privilegiando os bairros e 
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ampliando o número de viagens a partir da diminuição do tempo de percurso. A 

concentração de demanda nestes espaços facilita a substituição de modal nos 

corredores. Na figura 6, uma imagem esquemática de como é o terminal integrado 

de Curitiba. 

 

 

Figura 6 – Terminal de Integração – Modelo esquemático. Fonte: URBS (2013). 

 

A URBS tem como objetivo oferecer um transporte mais eficiente, mais ágil, 

com maior comodidade e segurança aos seus usuários, garantindo a acessibilidade 

e mobilidade aos passageiros com deficiência física e/ou dificuldades de locomoção. 

De acordo com a empresa 90% das linhas da RIT – Rede Integrada de Transporte 

garantem a acessibilidade de cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida, com 

espaço e equipamentos para sua segurança no interior dos ônibus. Essa 
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preocupação com a acessibilidade é evidenciada no interior dos ônibus e muitas 

vezes pouco explorada para os terminais, entretanto a URBS apresenta o dado que 

85% das estações tubo possuem condições de acessibilidade.  

A URBS determina junto às operadoras do transporte coletivo que quando é 

realizada a renovação da frota de veículos os ônibus devem contemplar, 

obrigatoriamente, equipamentos e acessórios que garantam a acessibilidade total 

equipados com sinais luminosos indicando a abertura das portas dos ônibus, 

beneficiando especialmente pessoas com deficiência auditiva, e plaquetas em Braille 

fixadas no encosto dos bancos especiais, indicam o número do veículo para que a 

pessoa com deficiência visual possa identificá-lo.  

O sistema ainda apresenta alguns programas e sistemas exclusivos para a 

inclusão como o ACESSO – Transporte especial que vai de porta a porta para 

garantir transporte às pessoas com graves problemas de locomoção. Possui 

também um terminal exclusivo e adaptado para levar crianças portadoras de 

deficiência para as escolas atendendo 1.145 alunos (URBS, 2013). 

Em Curitiba é utilizado um sistema de ônibus rápido que é pioneiro na 

cidade e que está sendo difundido para as demais cidades do Brasil e já foi até 

levado para outras cidades do Mundo, o chamado sistema BRT que será explanado 

no tópico a seguir. 

 

Sistemas BRT (Bus Rapid Transit) 

 

O conceito de corredores exclusivos para ônibus nasceu no Brasil, em 

Curitiba, nos 70. A ideia foi replicada em diferentes cidades brasileiras, e trinta anos 

depois, “exportada” para Bogotá, onde foi aprimorada e tornou-se o que hoje 

entendemos como sistemas de Bus Rapid Transit - BRT (NTU, 2014). 

Até a alguns anos atrás não havia um entendimento sobre o que é um 

sistema de BRT. A falta de um alinhamento conceitual entre planejadores e 

engenheiros fez com que, para cada novo corredor de BRT de alta qualidade, 

dezenas de outros corredores de ônibus fossem abertos e chamados incorretamente 

de BRT. Segundo Winter e Scheneider (2007) O termo BRT (Bus Rapid Transit) tem 

sido aplicado a gama de projetos e sistemas de veículos direcionados a atender 

linhas exclusivas a ônibus padrão utilizando as ruas da cidade, entretanto não há 
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uma definição clara do BRT. A Associação Americana de Transporte Público (The 

American Public Transportation Association – APTA) define BRT como uma 

combinação de linhas exclusivas, operação eficiente, e tecnologia, como pagamento 

eletrônico de tarifas.  

De acordo com Rickert (2007) o conceito do BRT rapidamente se proliferou 

em outros países da América Latina e do Norte, Europa, Ásia e África, ele se utiliza 

de ônibus com alta capacidade em áreas densamente povoadas, tipicamente em 

rotas exclusivas. Conforme estudos da TRB (2003), boa parte desses sistemas são 

implantados em áreas urbanas com população maior que 700 mil pessoas.  

As principais características do sistema são de acordo com Rickert (2007) 

rotas alimentadoras integradas, a utilização de ônibus longos (frequentemente 

articulados), faixas exclusivas, utilização de sistemas de controle de tráfego 

inteligentes, utilização de cartões de tarifa e frequentemente realizam o embarque 

em nível por meio de plataformas elevadas para os ônibus com entrada em estações 

centrais.  

Nesse sistema de acordo com o DFID (2004) o pagamento da tarifa é 

realizado ao entrar na plataforma eliminando possíveis competições entre motoristas 

para transportar um maior número de passageiros e as plataformas possuem 

usualmente rampas ou elevadores. Os passageiros realizam o embarque no mesmo 

patamar dos ônibus, por meio de passarelas retráteis existentes nos veículo. Essas 

características fazem com que o sistema seja considerado de acesso universal.  

Rickert (2007) revela que o sistema BRT leva à acessibilidade, pois o 

mesmo tende a incorporar elementos de design universal para os passageiros. 

Winter e Scheneider (2007) advertem que qualquer conclusão quanto aos benefícios 

oferecidos pelo BRT às pessoas com deficiência é uma questão de perspectiva. O 

serviço do BRT é frequentemente percebido como superior aos serviços 

convencionais de ônibus.  

Na realidade a proliferação do BRT aparentemente beneficia as pessoas 

portadoras de deficiência pela incorporação de elementos de projeto como anúncio 

das rotas, melhoria nas paradas / estações, que são frequentemente não assistidas 

pelo serviço comum. Entretanto para os autores (IBID), foi percebido que nenhuma 

das linhas do BRT nas cidades norte-americanas de Boston, Cleveland, Los Angeles 

e Santa Clara Valley possuíam embarque em nível, rampas automáticas ou outro 
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mecanismo que poderiam tornar a utilização dos veículos com rampas ou 

elevadores mais parecidos com veículos com embarque em nível. A ausência do 

embarque em nível difere da experiência de utilização das pessoas com dificuldade 

de locomoção do sistema, causando além de um atraso algo que não condiz com a 

ideia central do sistema.  

Estudado o transporte público no Brasil iremos entender sobre a mobilidade 

humana que é um conceito da atividade desenvolvida pelos nossos usuários do 

estudo em questão através dos terminais integrados. 

 

2.2 Mobilidade urbana atual no Brasil 

 

 Para Vasconcellos (2001), mobilidade urbana é a habilidade que o individuo 

tem de deslocar-se em decorrência de condições físicas e econômicas. Ela está 

relacionada à acessibilidade das pessoas, permitindo que elas se desloquem para 

destinos que desejam. 

De acordo com o Movimento Nacional pelo Direito ao Transporte Público de 

Qualidade para Todos – MDT (2009) a mobilidade urbana é definida como: 

 
Mobilidade Urbana é o atributo das cidades que se refere à facilidade de 
deslocamentos de pessoas e bens no espaço urbano, tanto por meios 
motorizados quanto não motorizados. Resulta na interação entre os 
deslocamentos e bens com a cidade.  

  
 Para Duarte et al. (2007) um dos principais condicionantes do 

desenvolvimento e norteador do crescimento de uma cidade é a mobilidade urbana. 

Ferraz e Torres (2004) concordam definindo a mobilidade urbana como o 

instrumento do desenvolvimento econômico e social das cidades. Segundo os 

autores suprir adequadamente às necessidades de transporte na cidade, estabelece 

uma ação formidável para o desenvolvimento das mesmas. 

Para os autores os modos de transporte utilizados nas cidades se dividem 

em três grupos: Privado ou individual quando o usuário tem total liberdade para 

escolher o caminho (carros particulares); Público, coletivo ou de massa quando o 

usuário segue de acordo com o serviço de transporte com rotas e horário 

predefinidos (ônibus, bonde, metro e trens); Semipúblico quando o usuário define 

rotas e horários, mas o veículo pode ser utilizado por qualquer outra pessoa (taxis, 

carona e lotações).  
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A MDT (2009) espera que um plano de mobilidade urbana considere todos 

os tipos de transporte e necessidades da população, desde o sair da sua casa e 

chegar ao destino pretendido, utilizando seja qual for o meio, desde calçadas ao 

transporte público. Além da sustentabilidade quando se prioriza o deslocamento do 

pedestre, prioriza o transporte coletivo e o uso das bicicletas.  

Quanto mais carros, menos gente usa o transporte público e se há menos 

passageiros, mais cara fica a tarifa e piores são os engarrafamentos que geram 

mais custos a cidade. Em quanto os governos priorizarem o uso do transporte 

motorizado individual e a sua fluidez, favorecendo a aquisição, teremos uma 

mobilidade urbana comprometida com crescentes congestionamentos, acidentes, 

poluição, estresse e gastos desnecessários.  

Assim investir no transporte público é viável economicamente, como 

representa um investimento estrutural nas cidades, onde a torna mais atrativa e com 

isso ainda melhora a qualidade de vida da população, garantindo o direito à 

mobilidade urbana sustentável e includente. A ideia de sistemas de transporte 

integrados é fundamental para uma melhoria na mobilidade urbana e estudos nessa 

área de conhecimento são necessários para o desenvolvimento da cidade.  

 

3 SISTEMAS DE TERMINAIS INTEGRADOS DE TRANSPORTE PÚBLICO      

URBANO NO BRASIL 

 

Conforme estudos de Cavalcante (2002) os recursos disponíveis para 

transporte em áreas urbanas são classificados em dois tipos e proporcionam uma 

grande variedade de formas de deslocamentos, a primeira classifica a infraestrutura 

(rodovias, ferrovias, terminais, estacionamentos e etc.) e a segunda o material 

rodante (ônibus, trens, metrôs, automóveis, táxis, bicicletas e etc.). 

Para garantir a mobilidade urbana esses recursos de infraestrutura devem 

ser integrados num único programa de planejamento e operação, visando fazer o 

uso mais eficiente dentre os diversos conjuntos de opões modais (REMAK apud 

CAVALCANTE, 2002). 

Ferraz e Torres (2004) destacam que as integrações podem ser: intermodal 

(quando há necessidade de transbordo em veículos diferentes) e intramodal (quando 

há transbordo, porém em veículos do mesmo modo), como mostram os exemplos: 
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Integração metrô-carro: integração intermodal que se caracteriza pela existência de 

um estacionamento para carros junto a uma estação de metrô; Integração ônibus-

carro: integração intermodal que se caracteriza pela existência de um 

estacionamento para carros junto a um terminal para ônibus; Integração metrô-

ônibus: integração intermodal que se caracteriza pela existência de um terminal para 

ônibus anexo a uma estação de metrô; Integração ônibus-ônibus: integração 

intramodal que se caracteriza pela passagem de linhas num mesmo terminal. 

Cavalcante (2002) acredita que com a integração do sistema de transporte 

de passageiros há maior acessibilidade e racionalização da oferta dos serviços de 

transporte público. Para Ferraz & Torres (2004) a integração de passageiros pode 

ser além da integração física, de outros dois modos: integração tarifária e integração 

no tempo. Integração física: ocorre quando há o transbordo de passageiros, exige 

pequenas distâncias para percorrer a pé por parte dos usuários; Integração tarifária: 

ocorre quando há o trasbordo de passageiros, porém cobra-se o valor de uma única 

passagem ou pouco mais que isso, independendo do número de conexões 

realizadas pelo usuário; Integração no tempo: ocorre quando há um planejamento 

para que os veículos cheguem ao local de integração física praticamente no mesmo 

horário, permitindo que o usuário não tenha nenhuma ou pouca espera. 

O uso dos terminais de integração e sistemas de integração foi bastante 

facilitado com a criação do sistema de bilhetagem eletrônica, garantindo mais 

praticidade, agilidade, segurança e controle no transporte público urbano. 

 

3.1 Bilhetagem eletrônica 

 

A bilhetagem eletrônica no Brasil iniciou-se ainda na primeira metade dos 

anos 90. A ideia inicial dos empresários era adotar esse sistema para automatizar os 

serviços e diminuir os custos incluindo a retirada do cobrador. Entretanto, com a 

saída do cobrador de algumas cidades percebeu-se que a sua permanência e 

fundamental, pois exerce outras funções além de cobrar a passagem (ASQUINI E 

FONSECA, 2005). 

Ainda de acordo com os mesmos autores a bilhetagem eletrônica contribuiu 

para a diminuição do mercado paralelo que era criado por conta dos vales 

transportes de papel, contribuindo para a fidelização dos passageiros pelos 



 
35 

 

transportadores autorizados e dificultando o transporte clandestino, pois estes 

últimos não possuem o equipamento validador que recebe o pagamento através do 

bilhete eletrônico. Além de um controle pelos empresários de quantos passageiros 

pagantes inteiros ou com algum benefício, como estudantes e gratuidades 

garantidas por lei. 

São Paulo utiliza o sistema de bilhetagem eletrônica com um sistema 

chamado de Bilhete Único (BU) que garante ao usuário uma espécie de integração 

em que o passageiro, por determinado tempo, não paga outra passagem mesmo 

que se utilize de outros ônibus. Algumas outras cidades são a favor da integração 

livre, que é esse tipo de integração sem a necessidade do espaço físico dando a 

possibilidade ao usuário pegar outro ônibus através do bilhete eletrônico, entretanto 

a ANTP adverte que para cada cidade deve-se existir um estudo particular, 

considerando o comportamento do usuário, distâncias, topografia da cidade entre 

outras variantes.  

 O sistema de bilhetagem eletrônica ainda garante mais segurança contra 

roubos e consequentemente mais segurança para os passageiros, pois não há a 

manipulação de dinheiro. O controle gerencial pode ser efetuado de maneira muito 

mais rápida, os gestores podem verificar os horários onde há mais usuários em 

determinadas linhas e aumentar ou diminuir conforme cada caso (ASQUINI E 

FONSECA, 2005). 

Ainda para os mesmos autores, o bilhete eletrônico ainda passa por algumas 

dificuldades quanto às questões da interoperabilidade, pois algumas cidades 

próximas têm sistemas diferentes e bilhetes eletrônicos que não conversam entre si, 

ou seja, não são compatíveis. Isso ocorre principalmente porque os sistemas de 

transporte são geralmente de responsabilidade dos municípios. Atualmente algumas 

regiões metropolitanas do Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e outras, estão 

conseguindo consolidar o bilhete eletrônico até mesmo com outros modais como 

metrôs, trens e transporte hidroviário. 

Com o sistema de bilhetagem eletrônica o transporte público é bastante 

facilitado além de em alguns casos possibilitar a integração entre ônibus e até 

mesmo outros modais, há uma fidelização maior do sistema autorizado e gerando 

mais confiança no transporte rodoviário. 
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3.2 Exemplos de terminais integrados  

 

Nesta etapa foram pesquisados artigos relacionados aos terminais com 

cases que apresentaram sucesso no Brasil, para que sejam comparadas e avaliadas 

as possibilidades de implantação em Terminais de Integração do Grande Recife. 

O Terminal Metropolitano São Mateus interliga a região de São Mateus a 

quatro municípios do ABC: Mauá, Santo André, São Bernardo do Campo e 

Diadema, tornando-se um importante ponto de integração do transporte coletivo da 

Região Metropolitana de São Paulo. Este terminal oferece uma estrutura aos 

usuários com bicicletários; possui um posto do programa “Acessa São Paulo”, que 

tem como objetivo a inclusão digital; além de um posto da farmácia “Dose Certa”, no 

qual distribui medicamentos de forma gratuita aos passageiros (OLIVEIRA et al, 

2013). 

Ainda para os mesmos autores, no projeto de reestruturação do Terminal 

Metropolitano São Mateus foi realizado um estudo do zoneamento, verificando as 

principais avenidas; o tipo de uso do entorno caracterizando em residencial, 

comercial e serviço; as linhas de ônibus do terminal e as linhas que trafegam em seu 

entorno; fluxo de automóveis particulares e veículos pesados; áreas de afunilamento 

do trânsito; os elementos de restrição do projeto. Segundo Carvalho et al (2013), no 

projeto do terminal de Perus (figura 7), também em São Paulo, foi utilizado o mesmo 

estudo de zoneamento incluindo todo o sistema viário da redondeza. Percebe-se 

através desses autores que a implantação do terminal e sua configuração são 

baseadas em requisitos que não levam em consideração as atividades dos usuários.  

Santos & Cabral (2007), descrevem em seu trabalho o exemplo do terminal 

de integração de Soledade na Zona Norte de Natal, com a implantação do projeto 

Quinta no Terminal que utiliza uma quinta-feira no mês para a realização de uma 

atividade que promova lazer e cultura. A atividade envolve diversas apresentações 

desde bandas a grupos de teatro que levam novos conhecimentos e conceitos para 

a população sobre cidadania, ética e o trânsito.  
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Figura 7 – Terminal de Perus em perspectiva. Fonte: Carvalho et al (2013). 

 

Em Criciúma-SC, a ACTU (Associação Criciumense de Transporte Urbano) 

desenvolve nos terminais um projeto que envolve dança, cultura e entretenimento 

chamado Street Dance Terminal (figura 8), onde dançarinos adeptos a modalidade 

Dança de Rua realizam apresentações quinzenais em sistema de rodizio nos 

terminais de transporte urbano da cidade. Um dos principais pontos positivos 

apresentados pelo projeto para o terminal é transmitir através da dança mensagens 

de ordem de zelo ao patrimônio público, respeito às pessoas e prender a atenção do 

público jovem enquanto aguardam o transporte evitando assim que no tempo ocioso 

se envolvam em brigas e atos de vandalismo (STREET DANCE TERMINAL, 2012). 

 

Figura 8 – Logo do Projeto Street Dance Terminal. Fonte: Street Dance Terminal (2012). 

 

Em seus estudos Afonso & Avelar (2011), relatam que no terminal de 

Goiânia que foi construído com uma perspectiva de uma gestão diferenciada com o 

foco no cliente, que foi reformado com diversos pontos voltados para o melhor 

atendimento da população e dos funcionários passando por etapas como: projeto 
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arquitetônico, produtividade operacional, acessibilidade, orientação e informação, 

segurança, layout agradável aos usuários, paisagismo, conforto, integração modal, 

salas dedicadas aos funcionários, manutenção constante, limpeza e reciclagem de 

lixo, com banheiros limpos e reformados e treinamento dos funcionários. Todas 

essas etapas garantiram satisfação dos clientes e funcionários que foram 

comprovadas através de pesquisas de satisfação com os passageiros.  

 

3.3 Terminais Inteligentes – uma possibilidade viável  

 

Figueiredo (2003) escreveu um artigo que fala sobre os terminais do futuro e 

a racionalização do transporte urbano. Na sua previsão, ele faz menção à 

importância dos terminais, que através deles e aliados a um sistema de controle de 

operação, passaria a ter diversos benefícios para tornar mais eficiente e confiável o 

transporte público. Hoje, com mais de 10 anos da sua previsão, verificamos que é 

possível a implantação de terminais inteligentes, e que os primeiros passos já foram 

iniciados em algumas cidades. 

Com a implantação desse sistema de operação por controle de 

radiocomunicadores e aparelhos GPS (Global Positioning System), seria possível 

monitorar via satélite o trajeto dos ônibus e racionalizar o transporte, facilitando a 

vida do usuário. Ou seja, os operadores poderão verificar a demanda que chega ao 

terminal e adequar os veículos para que eles não saiam muito lotados nem vazios, 

tornando a viagem mais confortável e sem tempo de espera (FIGUEIREDO, 2003). 

Para o autor acima citado, os terminais funcionam basicamente como um 

ponto de encontro descompassado. As pessoas chegam desembarcam em uma 

plataforma e esperam um tempo aleatório para pegar o próximo ônibus. Com o 

monitoramento dos ônibus será possível prever o tempo de chegada e saída dos 

ônibus com exatidão, o usuário poderá planejar sua viagem sem desperdício de 

tempo. Os terminais terão também uma redução do tamanho, pois uma mesma 

plataforma poderá servir para mais de uma linha se forem sincronizadas as partidas 

e as chegadas.  

De acordo com Figueiredo (2003), os terminais não precisarão de bilhetes 

eletrônicos, as pessoas pagaram as passagens através da impressão digital ou da 

íris. Assim será fácil identificar quem pagou ou não pagou, eliminando equipamentos 
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de bilhetagem. O autor acredita ainda na possibilidade de criação de polos 

vocacionais coexistindo com os terminais onde serão concentrados e vendidos 

artigos de informática, em outro calçado, ou instrumentos musicais. Tudo isso 

possível pela facilidade de acesso, podendo ainda ser aproveitado, nos finais de 

semana, para a realização de campanhas sociais do estado, vacinação, 

programação de lazer, iniciativas da comunidade etc.  

A perspectiva é que o transporte individual melhore além do sistema e passe 

para todas as etapas desde a saída do usuário de sua casa até seu ponto de 

destino, passando por uma cidade mais adequada e adaptada aos passageiros 

suprindo suas necessidades sem fazer diferença de individuo para outro. O autor 

conclui o seu artigo informando que todas essas situações são tendências e sendo 

assim possíveis de concretização, entretanto que para isso é necessária vontade 

política e uma maior fiscalização dos transportes irregulares ainda muito presentes 

em diversas capitais.  

Em São Paulo funciona um sistema de terminais inteligentes, esse conjunto 

é monitorado pela Prefeitura através da Secretaria Municipal de Transportes (SMT). 

Além da implantação da estrutura física dos terminais e corredores exclusivos, foi 

necessário a implantação de procedimentos operacionais, monitoramento e 

fiscalização. O objetivo é que as vias e terminais fiquem disponíveis para a 

circulação de ônibus dentro da programação para promover maior regularidade 

(FICHMANN & ZANATTA, 2008).  

Fichmann & Zanatta (2008), explicam que as informações obtidas são 

repassadas aos usuários para indicar o tempo de intervalo entre veículos, horários 

de partida e chegada e informar eventuais contratempos existentes no percurso. Há 

um controle em cada terminal e corredor, além de uma central que monitora e 

controla todo o fluxo, gerenciando os demais pontos de controle, através de um 

circuito interno de televisão.  

O monitoramento é capaz de identificar estatísticas importantes como: 

demanda nos pontos de parada, principais ocorrências, horários críticos, invasão da 

faixa exclusiva, conservação da pista e da calçada, vandalismo, fluidez do trânsito, 

presença de comércio informal, acidentes, atropelamentos, pontos de alagamentos, 

falta de iluminação entre outras situações. Essas informações são passadas aos 

usuários através de sistema de som, painéis nas paradas e terminais. Além desses 



 
40 

 

equipamentos o sistema conta com rondas em motocicletas e veículos utilitários pelo 

sistema viário e de guinchos para que seja realizado um monitoramento mais 

presente e solucionar problemas existentes nas vias (FICHMANN & ZANATTA, 

2008). 

 Percebe-se que muito ainda se tem para estudar no desenvolvimento de 

terminais adequados aos usuários. Observar situações existentes e propostas de 

novos terminais nos ajuda a entender a importância e a organização de operação 

dos terminais, além de verificar a possibilidade de adequação de casos de sucesso 

nos Terminais Integrados do Grande Recife. A inserção de um estudo ergonômico 

nesses terminais ampliará o conhecimento nessa área de conhecimento além da 

possibilidade de beneficiar usuários do transporte público.  

 

4 PARÂMETROS ERGONÔMICOS NOS PROJETOS DE TERMINAIS 

 

4.1 Ergonomia do ambiente construído e percepção ambiental 

 

A International Ergonomics Association – IEA (2015) define a ergonomia 

como o estudo científico da relação entre o homem e seus meios, métodos e 

espaços de trabalho. Seu objetivo é elaborar, mediante a contribuição de diversas 

disciplinas científicas que a compõem, um corpo de conhecimentos que, dentro de 

uma perspectiva de aplicação, deve resultar em uma melhor adaptação ao homem 

dos meios tecnológicos e dos ambientes de trabalho e de vida. 

A ergonomia do ambiente construído consiste na adaptabilidade ergonômica 

de um espaço, incluindo o atendimento aos anseios dos usuários, nos diversos 

aspectos e sentimentos que a configuração do espaço pode provocar. Para um 

ambiente ser considerado ergonomicamente adequado deve ser adotada uma 

abordagem sistêmica e devem ser observados vários aspectos, tais como: 

acessibilidade; conforto acústico; conforto térmico; conforto lumínico; layout e postos 

de trabalho; mobiliário; percepção do usuário; revestimentos; segurança 

(VILLAROUCO 2007). 

Para Martins et al (2006) a ergonomia do ambiente construído estuda a 

relação humana nas suas interações com o espaço construído, incorporando áreas 
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do conhecimento relacionado ao ser humano como: antropologia, antropometria, 

psicologia, semiótica e áreas do conhecimento relacionadas ao ambiente físico 

como: a arquitetura, engenharia, design, de modo a considerar as interações e 

adequações ao ser humano.  Sendo este o maior interesse do estudo da ergonomia 

do ambiente construído.  

Devido à existência de tantas variáveis para a realização de uma avaliação 

ergonômica, muitas vezes é necessário o desenvolvimento de pesquisas em 

diversas áreas, o que contribui para a consolidação da multidisciplinaridade da 

ergonomia. É importante sempre ter em mente, quando se trata de ergonomia, que a 

atenção principal deve ser dada ao usuário do espaço, trata-se de adaptar a 

atividade ao usuário, nunca o contrário (VILLAROUCO, 2008). 

Para Osnstein (1992), em arquitetura é preciso realizar de forma séria, e de 

preferência cientificamente, a verificação das necessidades dos usuários, para que 

se possam realimentar futuros projetos semelhantes, elaborando manuais de 

projeto, construção e manutenção de construções, além de colaborarmos para as 

legislações e normas.  

Bins Ely (2003) relata sobre a humanização dos ambientes incide na 

qualidade do ambiente construído de forma que o usuário seja o plano central de 

todas as partes do projeto considerando o conforto físico e psicológico, a partir de 

atributos ambientais que tragam a sensação de bem-estar. 

Segundo Abrantes (2004) o bem estar no ambiente de atividades que 

também pode ser entendido como ambiente de trabalho ou de qualquer outra 

atividade humana não é só resultado dos aspectos físicos e ambientais do local, e 

sim da junção desses elementos as questões organizacionais e no relacionamento 

interpessoal que compõem esse ambiente de trabalho.  

Sendo o homem ser central no projeto de edificações é fundamental 

entender a sua percepção do ambiente que o cerca para compreender seus desejos 

e anseios quanto às formas de concepção, organização e relacionamento com o 

espaço que mais lhes agrada. Para Bins Ely (2003), a percepção condiciona a 

atividade humana, ela é capaz de indicar toda a informação necessária para nos 

orientarmos em um ambiente. Frequentemente recebemos estímulos do espaço ao 

nosso redor e das pessoas que estão inseridos nele, através do nosso sistema de 

percepção. 
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Para Okamoto (2002) o comportamento do usuário é definido pelo estimulo 

que ele recebe do ambiente através do seu sistema de percepção e a partir da 

conscientização desse estímulo ele executa uma reação. Para isso, o estudo 

ergonômico deve estar intimamente ligado à percepção dos usuários sobre o 

ambiente construído.  

Conforme estudos de GIFFORF, (1987), apud Morais (2012), os indivíduos 

transformam o ambiente construído e o seu comportamento e experiências são 

transformados pelo ambiente ao seu redor, assim sendo há uma conexão de mútua 

entre o espaço e o homem. 

O objetivo do desenvolvimento de avaliações ergonômicas é, portanto, 

compreender as características dos seres humanos no desenvolvimento de tarefas 

em ambientes ou equipamentos para melhorar seu desempenho (IIDA, 2005).  

 

4.2 O projeto do ambiente construído 

 

Para Elali & Pinheiro, (2003), o projetista atua como mediador entre o futuro 

usuário e o construtor. Ele promove a decodificação dos desejos do usuário para 

gerar planos concretos para o construtor. 

Villarouco (2002), afirma que um projeto que se compromete com as 

questões humanas deve antever sua utilização, ou seja, conjugar condicionantes 

físicos, cognitivos, antropométricos, psicossociais e culturais para identificar 

questões não supridas pelo produto. Dessa forma, o projeto do ambiente tem como 

objetivo principal abrigar o homem, sendo esse o personagem central do habitar. 

Conceitualmente, os edifícios são projetados para pessoas dessa forma, as 

dimensões e os movimentos humanos são determinantes na forma e na dimensão 

dos espaços, assim como a disposição do mobiliário e equipamentos inseridos no 

espaço (layout). Levar em conta os fatores Humanos é uma necessidade que tem 

subido na lista de considerações na construção de edifícios e cidades. Mesmo assim 

frequentemente ainda se percebe que espaços vêm sendo construídos 

considerando apenas fatores estéticos e financeiros e itens essenciais como 

usabilidade, conforto e bem-estar são despercebidos. Causando uma insatisfação e 

inadequação no uso desses espaços com riscos à saúde e segurança de quem dele 

utiliza.  
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Segundo Elali (2002), para se conseguir um projeto que adeque as 

condições do ambiente ao homem, o projetista deve estar atento as questões 

comportamentais dos seus usuários. Buscando uma compreensão mais profunda da 

relação entre o ambiente e o comportamento, garantindo uma melhoria na condição 

ambiental e em um maior bem estar social. 

Bormio (2007) intensifica em seus estudos que não projetar pensando no 

homem/usuário do ambiente, faz com que ele sofra consequências de problemas 

humano-ambientais como constrangimentos e insatisfações.  

Outros fatores são fundamentais na ergonomia do ambiente construído 

influenciando diretamente na produtividade, Guimarães (2004) explica que dos 

fatores ambientais inegavelmente influenciam o comportamento humano, porque os 

estímulos do ambiente físico refletem sobre a satisfação do indivíduo que vem a 

influenciar o desempenho de outros indivíduos. Sendo assim a seguir iremos 

pontuar alguns fatores que serão importantes para a pesquisa em curso.  

 

4.2.1 Iluminação 

 

Segundo os estudos de Iida (2000), a iluminação deve ser planejada desde as 

etapas iniciais de projeto, fazendo-se bom emprego da luz natural, e completando-a 

com luz artificial. A luz natural é de boa qualidade, além de ser sustentável, devendo 

apenas ser evitada a incidência direta da luz solar, visto que ela causa inquietações 

visuais e, quando atinge paredes de vidro, tende a causa aquecimento pelo “efeito 

estufa”. A claridade do ambiente é definida além da intensidade da luz por fatores 

como: distâncias e pelo índice de reflexão nas paredes, tetos, piso, máquinas e 

mobiliário. A boa iluminação, o uso adequado de cores e a existência de contrastes 

garantem conforto ao local e maior ganho na produção, possivelmente sem fadiga, 

monotonia e acidentes.  

De acordo com a NBR 5413 de abril de 1992 - Iluminância de interiores que 

estabelece os valores para iluminação artificial em interiores, onde se realizem 

atividades de comércio, indústria, ensino, esporte e outras. Determina que os 

valores em lux devam ficar para estações ferroviárias e rodoviárias da seguinte 

maneira: sala de espera entre 100 e 200; escritórios e guichês entre 300 e 750; sala 
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de refeições entre 100 e 200; depósitos de bagagens entre 150 e 300; plataformas 

entre 100 e 200; lavatórios entre 100 e 200. 

 

4.2.2 Temperatura 

 

A temperatura influencia diretamente no desempenho do trabalho humano. A 

sensação térmica que sentimos depende da temperatura externa e também do grau 

de umidade do ar e da velocidade do vento (Iida, 2000).  

Ainda para a mesma autora a zona de conforto térmico é delimitada entre as 

temperaturas efetivas de 20 a 24°C, com umidade relativa de 40 a 60% e uma 

velocidade do ar moderada, da ordem de 0,2m/s. As diferenças de temperatura 

presentes num mesmo ambiente não devem ser superiores a 4°C.  

Segundo a Norma Regulamentadora 17, do Ministério do Trabalho, a 

temperatura ideal para o desempenho de atividades deve ficar entre 20ºC e 23ºC, a 

umidade relativa deve ser maior que 40% e a velocidade do ar, menor do que 

7,5m/s. 

 

4.2.3 Ruído 

 

De acordo com estudos de Grandjean (2005), percepções sonoras acontecem 

quando ondas de som entram no ouvido interno, cruzando o órgão auditivo externo, 

onde a energia acústica é transformada em impulsos nervosos que quando chegam 

ao cérebro, são entendidas como sons. Quando este som causa incômodo para 

determinada pessoa prejudicando sua atividade ele designado como ruído.  

Os níveis de ruído são expressos em decibéis ou dB(A) e o ouvido humano 

pode captar desde as faixas sonoras próximas a zero até potências 1013 vezes 

superiores, que equivalem a 130 dB (Iida, 2000). A autora ainda afirma que ruídos 

intensos acima de 90dB atrapalham a conversação verbal, onde os indivíduos falam 

mais alto e precisam prestar mais atenção para se comunicar ocasionando em um 

aumento da tensão psicológica e do nível de atenção.  

O ruído produz também mau humor, devido a uma interrupção forçada da 

tarefa que as pessoas gostariam de estar fazendo, provocando tensões e dores de 

cabeça. A partir de 90 ou 100 dB começam a haver reações fisiológicas prejudiciais 

do organismo, que aumentam o stress e a fadiga (LIDA, 2000). 
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De acordo com a NBR 10152 dezembro de 1987 Níveis de ruído para 

conforto acústico os locais como escritórios, salas de gerência, salas de projetos e 

de administração o valor indicado é de 35 - 45 dB(A) entretanto, níveis superiores 

são considerados de desconforto, sem necessariamente implicar risco de danos à 

saúde. E a NBR 10151 de 2000 que fala sobre a Avaliação do ruído em áreas 

habitadas, visando o conforto da comunidade – o ruído aceitável para área de 

tráfego é de 70 dB(A).  

  

4.2.4 Layout 

 

Representa o arranjo e conformação espacial, ou seja, o posicionamento 

relativo dos diversos elementos que compõe o ambiente construído, tais como: os 

usuários, equipamentos, infraestrutura, materiais, mobiliários, ferramentas etc. Cada 

um desses elementos do sistema deve ser considerado em condições particulares e 

suas interações, caso isso não ocorra quando o ambiente estiver em uso o layout 

pode causar um efeito contrário ao que ele é imaginado gerando conflitos 

(OLIVEIRA, 2011). 

 

4.2.5 Confiabilidade no sistema de transporte público 

 

A confiabilidade do serviço de transporte público está conectada a certeza 

dos passageiros à realização da sua viagem, atribuído a pontualidade e regularidade 

dos serviços oferecidos. A pontualidade está ligada ao cumprimento da tabela de 

horários e a regularidade é dada pelos intervalos entre as linhas de maior frequência 

que também pode ser avaliada pela quantidade de veículos por intervalo de tempo 

determinado (EBTU, 1988).  

Para os sistemas integrados com terminais torna as condições de 

regularidade e frequência mais evidentes. Para a NTU (1999), alterações indevidas 

na programação das linhas desses sistemas geram problemas maiores nos 

terminais como a formação de grandes filas de passageiros e veículos, sendo 

necessárias fiscalizações rígidas para evitar essas situações. Por outro lado, 

problemas do sistema viário, número de frota reduzida, falta de manutenção dos 

veículos, acidentes e engarrafamentos convergem para a não regularidade do 

sistema de transporte público rodoviário.  
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4.2.6 Conforto relacionado à densidade de ocupação veicular  

 

Um parâmetro de mensuração que se constitui no aspecto de conforto mais 

significativo sob o ponto de vista do usuário é a densidade de ocupação veicular 

(EBTU,1988). Esse parâmetro está relacionado ao nível de lotação do veículo e, 

portanto ligado ao nível de satisfação dos usuários, pelo qual também é influenciado 

pela extensão do deslocamento e tempo que permanecerá em um coletivo lotado.  

Para os terminais integrados, a frequência e regularidade do serviço estão 

ligadas diretamente a este parâmetro de densidade veicular, pois os usuários podem 

realizar escolhas entre o conforto de realizar uma viagem sentado, ou um tempo de 

viagem mais curto, utilizando o coletivo em pé. Uma pesquisa realizada pela NTU 

(1999) demonstra que a regularidade da oferta estimula muitos usuários a formação 

de filas duplas nos terminais para os passageiros que querem viajar sentados e para 

os que não se importam de ir em pé, por valorizarem mais o tempo de viagem. 

 

4.2.7 Desafios da gestão 

 

Para Fichmann & Zanatta (2008), o maior desafio para o sistema de ônibus 

sempre foi a gestão, ao contrário do sistema sobre trilhos, a maioria dos sistemas 

sobre rodas apresenta um desafio que é a sua regularidade na prestação do serviço. 

Os autores relatam que mesmo com um sistema de informação eficiente que passe 

aos funcionários e passageiros todas as informações pertinentes dos veículos, só 

trará vantagens se ele se tornar um serviço com intervalos regulares e tempo de 

viagem previsível e confiável.  

Melhorar a gestão também é selecionar em grande número, empregar 

pessoal qualificado e tornar os empregados orgulhosos por trabalharem no 

transporte público. Este triplo desafio coloca em questão a atratividade do setor de 

transporte público como um empregador, a cultura empresarial e as práticas de 

gestão de recursos humanos (FLAUSCH, 2013). 

Tendo estudado diversos fatores que influenciam nas interações 

ergonômicas do terminal integrado, podemos concluir que o ambiente construído 

possui diversas especificidades conforme seja o seu uso. Sendo assim para um 
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projeto ou uma adequação de um espaço aos fatores humanos é essencial um 

estudo aprofundado em diversas áreas correlacionado as interações dos usuários 

com o ambiente.  

No tópico a seguir será discutido outro fator de suma importância e que é 

muitas vezes pouco considerado na hora do projeto dos Terminais Integrados do 

Grande Recife a acessibilidade. Este item será estudado de modo mais profundo, 

por se tratar de um aspecto intimamente ligado a ergonomia e fundamental para 

garantir o direito igual a todas as pessoas, seja ela portadora de deficiência ou não.  

 

 4.3 Acessibilidade: definição e normas  

 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o fórum nacional de 

Normatização. Em 2004 foi criado pelo comitê de Acessibilidade a ABNT NBR 9050 

que veio substituir a ABNT NBR 9050 de 1994. A NBR 9050/2004 é responsável por 

atender as questões de acessibilidade às edificações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos. 

A ABNT NBR 9050/2004 objetiva criar parâmetros e critérios técnicos a 

serem observados na fase projetual de construções e instalações e também na 

adaptação de edificações, mobiliários, espaços e equipamentos urbanos para torna-

los acessíveis. A norma visa ainda proporcionar ao máximo possível de pessoas, 

independentemente de sua condição, a utilização de maneira autônoma e segura do 

ambiente e seu conjunto de elementos que o compõe.  

A norma redefine algumas palavras para o seu entendimento, uma das suas 

definições é a palavra acessibilidade: que é dada como a possibilidade e condição 

de alcance, percepção e entendimento para a utilização com segurança autonomia 

de edificações, espaço, mobiliário, equipamento urbano e elementos. 

Moraes (2007) reitera e complementa explicando que a NBR 9050 tem como 

objetivo garantir que as pessoas se orientem e se desloquem com facilidade em um 

ambiente como um todo considerando os elementos que o compõe, com autonomia 

e segurança, além de também facilitar a comunicação entre as pessoas.  

Para Guia (2006) os sistemas de transporte coletivo só serão considerados 

acessíveis quando todos os componentes e elementos sejam projetados e ou 
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adaptados, organizados e implantados seguindo o conceito de design universal, 

para que garanta o uso pleno, seguro e autônomo por qualquer que seja o usuário. 

A Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de 

Deficiência – CORDE (1998) divide as barreiras em sociais e físicas. As físicas são 

classificadas em: arquitetônicas, urbanísticas e de transportes. As sociais são as 

atitudes e pré-julgamentos com as pessoas com deficiência, o que resulta em 

discriminação no trabalho, na saúde, lazer e educação. Entretanto para Bins Ely et al 

(2002) as barreiras se classificam em três tipos: socioculturais, físicas e de 

informação.  

Pensando em acessibilidade podemos garanti-la através do Design 

Universal que parte da proposta, segundo Iida (2005), de realizar um projeto que 

seja acessível à maioria da população, isso incluindo até as minorias, como 

canhotos, idosos e portadores de deficiências. Ela afirma que é menos custoso 

desenvolver um produto que seja de uso de todos desde o início, do que criar 

equipamentos especiais para essa minoria. Sendo assim é mais viável que o 

artefato, seja ele um produto, equipamento, informação ou ambiente seja concebido 

para permitir mudanças ou substituição de suas características para acomodar 

diferentes usuários e formas de utilização. Entretanto a autora se contradiz no termo 

“universal”, pois, para ela não existe um projeto que possa ser utilizado 

irrestritamente por todos os usuários.  

 

4.3.1 Design Universal 

 

No Brasil a denominação para um projeto que permita a inclusão de todos 

sendo elas pessoas com deficiência ou não é chamada de Design Universal. A área 

de atuação dessa linha de pesquisa vai desde o desenho de espaços urbanos, até 

edifícios e objetos que diminuam as dificuldades para a realização das tarefas e 

aumentem a eficiência para pessoas com deficiência. DESCHINGER (2013) 

Segundo Aguiar (2010), Design Universal é simplificar a vida, fazer com que 

os ambientes, produtos e até mesmo informações sejam utilizados pela maior parte 

possível de pessoas, com pouco ou sem nenhum custo extra. Ou seja, beneficiar 

todos, qualquer que seja o usuário, respeitando suas diferenças de idade, 

capacidade/habilidade e mobilidade. 
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Para Story (1998) um projeto universal deve seguir alguns princípios, são 

eles: 

- Uso equitativo: O artefato deve ter dimensões, ajustes e acessórios que se 

adequem para atender ao maior número possível de usuários. O artefato deve ser 

utilizado da mesma maneira por todos os usuários ou de maneira equivalente. Ou 

seja, incluindo até os usuários menos capazes. Requisitos como segurança, 

proteção e privacidade devem estar garantidos a todos os usuários; 

- Flexibilidade no uso: O projeto deve adequar-se a grande variabilidade de 

habilidades e preferências individuais, possibilitando o uso tanto de destros quanto 

canhotos e adaptar-se às forças e ritmos próprios de cada usuário; 

- Uso simples e intuitivo: O artefato deve ser facilmente compreendido, sem 

depender de um repertório especializado, ele deve ser de fácil manuseio eliminado a 

complexidade;  

- Informação perceptível: As informações devem ser efetivamente 

comunicadas aos usuários (redundantemente se preciso por mais de um canal 

sensorial), sem depender de habilidades especiais dos mesmos, visando até mesmo 

condições ambientais adversas;  

- Tolerância ao erro: O projeto deve evitar e minimizar os riscos e as 

consequências adversas das ações involuntárias ou acidentais, e deve tentar prever 

o erro humano; 

- Redução do gasto energético: O projeto deve evitar 

superdimensionamentos desnecessários, que levem a maiores gastos energéticos e 

desgastes aos usuários relacionados a riscos físicos;  

- Espaço apropriado: O dimensionamento do ambiente construído deve estar 

em concordância aos equipamentos e espaços de trabalho proporcionando acesso, 

alcance e manipulação, independentemente do tamanho do usuário, sua postura ou 

mobilidade. 

Sendo assim, criar um ambiente acessível está intimamente ligado ao 

Design Universal, criar um espaço adequado para todas as pessoas é fundamental e 

para isso é necessário conhecer os tipos de deficiências, identificar os problemas 

que podem ocorrer, e assim desenvolver desenhos capazes de solucionar e 

minimizar a falta de acessibilidade dos espaços.  
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4.3.2 Deficiência e restrições espaciais 

 

Segundo o Estatuto da Pessoa com Deficiência (2006), considera-se 

deficiência toda a restrição que limita a capacidade de exercer atividades da vida 

cotidiana e/ou trabalho. Essa restrição pode ter caráter físico, mental ou sensorial. 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde – OMS (World Health 

Organization) (2012), deficiência não se trata apenas de um problema de saúde, é 

um fenômeno bastante complexo, que reflete as características do corpo de um 

indivíduo e as características da sociedade na qual ele está inserido. Para a OMS 

superar as dificuldades é remover as barreiras ambientais e sociais. 

A OMS, em novembro de 2012, apresenta que mais de um bilhão de 

pessoas são estimadas para viver com algum tipo de deficiência, correspondendo 

cerca de 15% da população do mundo. E essa estatística tende a aumentar com o 

envelhecimento da população e o aumento na expectativa de vida. 

Entretanto Soares e Martins (2000) advertem que determinar o número 

exato de indivíduos portadores de deficiência ou com limitações atribuídas à idade é 

complicado, pois o número estimado da população com deficiências pode ser 

impreciso porque, na fase de levantamento, as pessoas com múltiplas deficiências 

podem ser incluídas em múltiplas categorias, além de outras variáveis decorrentes 

de um levantamento tão extenso. 

Para Dischinger (2013) é adotada as seguintes definições para “Deficiência” 

- problema específico de uma disfunção no nível fisiológico do indivíduo como 

cegueira, surdez, paralisia - e para “restrição” está relacionado para designar 

dificuldades resultantes da relação entre a situação do indivíduo e as características 

do espaço ou ambiente construído no que diz respeito a realização de atividades. 

Para a avaliação da acessibilidade, Dichinger (2013) classifica as 

deficiências em quatro grandes grupos:  

- Físico-Motoras: são aquelas que comprometem a capacidade de 

motricidade geral do indivíduo, que ocasiona dificuldades de executar quaisquer 

movimentos. Como por exemplo, ausência, má formação, lesões, paralisia de 

membros superiores e inferiores. Essas pessoas normalmente utilizam 

equipamentos e acessórios para suprir essa deficiência, sendo assim é fundamental 

que se pense na utilização do ambiente construído levando em consideração os 
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artefatos utilizados por esses usuários como muletas, próteses, cadeiras de rodas, 

bengalas, garantindo que eles consigam realizar as suas atividades; 

- Sensoriais: são aquelas em que a perdas significativas nas capacidades de 

percepção do indivíduo, para efeito do método classificamos como deficiências no 

sistema visual - limitações na capacidade de enxergar, deficiências no sistema 

auditivo - compreendem a perda bilateral, total ou parcial, de quarenta decibéis ou 

mais, aferida por audiograma nas frequências de 500hHz 1.000Hz, 2000Hz e 

3.000Hz (Decreto nº 5296/2004),  deficiências no sistema de orientação e equilíbrio - 

são as que provocam alterações ou perda da capacidade de equilíbrio afetando a 

alteração da postura ereta; 

- Cognitivas: são aquelas que se referem às dificuldades de compreensão e 

entendimento das informações recebidas, relacionadas às atividades mentais. 

Podendo afetar no aprendizado e aplicação do conhecimento, comunicação e 

relacionamento interpessoal; 

- Múltiplas: são quando o sujeito apresenta mais de uma das deficiências 

citadas. 

 

4.3.3 Inclusão e acessibilidade espacial 

 

Há algum tempo na esfera nacional e internacional, a inclusão de pessoas 

com deficiência tem sido objeto de discussão em diversos fóruns de debate 

(BAPTISTA & MARTINS, 2004). Inclusão de acordo com Dischinger (2013) é a 

possibilidade de participação social em condições de igualdade e sem 

discriminação. Para a autora ainda são apontados alguns aspectos importantes para 

o desenvolvimento e aplicação da inclusão, são estes: 

- O comportamento sociocultural de aceitação e eliminação da discriminação 

em relação à deficiência; 

- As condições de saúde pública e o atendimento médico para a prevenção, 

o tratamento e a recuperação dos diferentes tipos de deficiência;  

- A existência de leis, de políticas e ações de inclusão, e a dotação de 

recursos financeiros; 
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- A existência de serviços de reabilitação, capacitação e educação especial 

que possibilitem aumentar a competência do indivíduo melhorando o seu 

desempenho na realização de atividades. 

- A melhoria das condições do meio ambiente físico que podem impedir e\ou 

dificultar a realização de atividades; 

- A disponibilidade de “tecnologias assistidas” as quais incluem 

equipamentos, produtos e serviços utilizados para manter ou melhorar as 

capacidades funcionais de indivíduos com deficiências. 

Acessibilidade espacial vai além de poder chegar ao local desejado, ela diz 

respeito se o local permite o usuário compreender sua função, organização e 

relações espaciais, assim como também interagir com o espaço e equipamentos 

nele inserido, lembrando sempre de usufruir de conforto, segurança e independência 

sendo necessário um estudo dos componentes de acessibilidade espacial. 

 

4.3.4 Componentes de acessibilidade espacial 

 

Os componentes de acessibilidade espacial, classificados por Bins Ely et al 

(2009), têm referência nos requisitos ambientais de um determinado espaço. Para 

assegurar os pontos positivos da relação usuário e ambiente construído, os 

componentes de acessibilidade espacial são: 

- Orientação espacial: está relacionada à possibilidade do usuário se 

localizar nos ambientes, identificar a qual função o espaço está destinado, a 

organização e direções que ele deve seguir. O ambiente construído deve possibilita-

lo, a saber, onde está e para onde quer ir além de possibilitar o uso e a participação.  

- Uso: está relacionado às possibilidades de uso dos espaços, dos 

equipamentos e mobiliários além da possibilidade de usufruir dos bens e serviços 

através da realização, participação e interação nas atividades. Referem-se também 

a um layout físico acessível que possibilita à realização das atividades além de 

elementos que possibilitam agarrar, manipular, alcançar, pinçar, acionar objetos e ou 

dispositivos em geral como interruptores, maçanetas ou trincos. 

- Deslocamento: é a possibilidade de deslocamento ao longo de percursos 

horizontais, planos verticais, através do uso de elevador ou plataforma, e inclinados, 
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através de escadas rolantes, rampas, de forma segura e confortável. A condição de 

deslocamento pode estar ou não associada à ajuda de equipamentos auxiliares. 

- Comunicação: as condições de comunicação dizem respeito às 

possibilidades de troca de informação através da utilização de equipamentos de 

tecnologia assistiva que possibilitam a ação de troca da informação necessária para 

o desenvolvimento de uma tarefa.  

Tais componentes são fundamentais para o entendimento e aplicação da 

metodologia proposta por Dischinger na avaliação da acessibilidade dos terminais. 

De acordo Bins Ely et al (2009), ao atender a estes quatro componentes é 

possível assegurar condições de acessibilidade espacial a todos os usuários. 

No Brasil há Leis e Normas que nos auxiliam e tentam garantir com que as 

condições de acessibilidade e transporte sejam adequadas à população. No item 7 é 

possível identificá-las e conhecer suas principais diretrizes relacionadas.  

 

5 LEGISLAÇÕES E NORMATIVAS  

 

5.1 Leis Federais 

 

Em 19 de Dezembro de 2000, é sancionada pelo então Presidente da 

República Fernando Henrique Cardosos a Lei Nº 10.098 que estabelece normas 

gerais e critérios que promovem a acessibilidade das pessoas portadoras de 

deficiência ou com mobilidade reduzida. De acordo com essa lei as construções e 

projetos de espaços públicos devem ser concebidos, adaptados e executados de 

forma a serem acessíveis para pessoas portadoras de deficiência ou com 

mobilidade reduzida.  

Em 2 de Dezembro de 2004 o Presidente da República Luiz Inácio Lula da 

Silva publica o decreto de Nº 5.296 que regulamenta as leis Nº 10.098 e Nº 10.048 

de 2000, atualizando procedimentos adotados quanto a acessibilidade no Brasil. 

Este Decreto estabelece que todas as construções de uso público já existentes terão 

prazo de trinta meses a contar da data de publicação do decreto para garantir a 

acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

Visto que o prazo já foi ultrapassado, não deveríamos ter, hoje, preocupações no 

que diz respeito a acessibilidade em prédios de uso público, mas o que é observado 
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na realidade é grandes problemas de acesso, até mesmo em órgãos públicos que 

deveriam ser os primeiros a serem adaptados. 

Em contra partida, o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora 

de Deficiência (CONADE) é um órgão que foi criado para acompanhar e avaliar o 

desenvolvimento da política de inclusão da pessoa com deficiência, ele faz parte da 

Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República e tem 

legitimidade para acompanhar e sugerir medidas para o cumprimento dos requisitos 

estabelecidos no decreto Nº 5.296/2004. 

Com relação ao transporte público de acordo com o inciso IV do parágrafo 

único do Art. 175 da Constituição Federal, o direito de transporte público coletivo de 

passageiros deve ser assegurado de forma rápida, segura, confortável, contínuo, 

abrangente, confiável, eficiente, eficaz e com tarifas módicas. 

É observado que o Brasil possui leis específicas e que se fossem colocadas 

em prática fariam muita diferença na vida de milhares de pessoas, fica evidente que 

é necessário não só leis, mas também a conscientização das mesmas pelas 

pessoas e fiscalização por parte da população e órgãos competentes. A seguir 

outras leis pertinentes a pesquisa em curso do estado de Pernambuco e da cidade 

do Recife.  

 

5.2 Leis do Estado de Pernambuco 

 

LEI Nº 13.084, de 04 de setembro de 2006, que apresenta a obrigatoriedade 

de uma sinalização tátil, sonora e visual nas dependências dos prédios de 

funcionamento de órgãos públicos estaduais, possibilitando uma acessibilidade aos 

deficientes visuais e auditivos.  

LEI Nº 12.903, de 17 de outubro de 2005, apresenta a obrigatoriedade de 

todos os órgãos da Administração direta, indireta, autarquias, empresas de 

economia mista, instituições financeiras, bancárias e entidades privadas que 

atendem diretamente ao público de disponibilizar adaptações e acessibilidade a 

pessoas portadoras de deficiência e demais. 

LEI Nº 12.509, de 23 de dezembro de 2003, garante que às pessoas 

portadoras de deficiência visual terão o direito ao acesso a informações escritas em 

relevo pelo sistema Braille em todo o estado de Pernambuco. 
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5.3 Leis da cidade do Recife 

 

Lei Nº 17511/2008 do plano diretor reformulado fala de maneira genérica 

sem especificar ou dar diretrizes que a acessibilidade deve ser garantida a toda a 

população, que se deve existir políticas públicas de promoção a acessibilidade, que 

devem ser consideradas os princípios do Desenho Universal e que todo espaço 

público deve ser acessível. 

Lei Nº 17.199/2006 tem como objetivos estimular e promover alternativas de 

inserção produtiva, através da qualificação profissional e inclusão no mercado de 

trabalho; promover a educação inclusiva, considerando-se as respectivas 

especificidades; garantir a acessibilidade nos espaços públicos ou privados com 

vistas à construção de uma cidade inclusiva. 

Lei Nº 17.512/2008 regulamenta sobre a fiscalização de normas sobre 

acessibilidade na concessão de Habite-se e Aceite-se em unidades habitacionais, 

não-habitacionais ou misto. Os processos administrativos de licenciamento de 

construção, reforma ou ampliação de unidades habitacionais, não habitacionais ou 

de uso misto deverão observar, além das normas federais e municipais já vigentes 

de garantia da acessibilidade para pessoas portadoras de deficiência ou com 

mobilidade reduzida, as normas editadas pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas - ABNT e serão apreciados na forma desta Lei. 

Lei Nº 17.149/2005 estabelece regras e procedimentos de prioridade no 

atendimento aos idosos, junto aos órgãos públicos e privados prestadores de 

serviços à população. 

Lei 17.130 de 03 de novembro de 2005 de Recife assegura o ingresso de 

cães guia para deficientes visuais em locais de uso público ou privado do Município 

do Recife.  

Lei nº 16822 de 17 de dezembro de 2002 de recife determina normas gerais 

e providências básicas para garantir a acessibilidade das pessoas portadoras de 

deficiência aos serviços e espaços públicos na cidade do Recife. 

 

5.4 Normas brasileiras 

 
Nos últimos anos, tem-se notado uma preocupação progressiva com as 

questões de acessibilidade de pessoas idosas e com deficiência física aos espaços, 
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sejam eles de uso público ou não. Esta mudança de atitude deve-se em parte a uma 

alteração substancial de mentalidade, já que, a partir da década de 80, com a 

conscientização levantada pelo Ano Internacional das Pessoas Deficientes, criado 

pela ONU, a pessoa com deficiência física passou a ser vista mais sob a ótica da 

sua eficiência e não tanto da deficiência.  

Para garantir o direito de livre acesso ao meio físico e de livre locomoção, 

reconhecido pela Constituição Federal, falta uma visão mais clara de 

obrigatoriedade, bem como uma ligação entre a Lei e os já existentes parâmetros 

estabelecidos pelas normas técnicas de acessibilidade da NBR 9050/1994, feita pela 

ABNT. A norma de acessibilidade estabelece critérios e parâmetros técnicos a 

serem observados quando do projeto, construção, instalação e adaptação de 

edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos às condições de 

acessibilidade. 

Aliadas a NBR 9050, tem-se a ABNT NBR 9283:1986 que trata da 

classificação do mobiliário urbano e a ABNT NBR 9284:1986 que trata da 

classificação dos equipamentos urbanos. 

A criação de normas técnicas para a acessibilidade foi um grande passo 

para que isso venha de fato a acontecer, porém, a falta de fiscalização, e o 

desconhecimento por parte de grande parte da população faz com que esta norma 

ainda não possa ser amplamente utilizada e de maneira correta. 

Para regulamentar os critérios básicos para a promoção da acessibilidade das 

pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, foi editada a lei n.º 

10.098 de 19 de dezembro de 2000, que tratou da eliminação das barreiras 

arquitetônicas para a inclusão do portador de deficiência.  

Assim, trata dos elementos de urbanização, com os mobiliários urbanos, 

estacionamentos públicos, acessibilidade dos edifícios públicos e os de uso privado, 

transporte coletivo e da acessibilidade nos sistemas de comunicação. 

Além das normas explanadas, existe a NR 17, que consiste em um conjunto 

de normas que regulamenta a utilização de materiais e mobiliário ergonômico, 

condições ambientais, jornada de trabalho, pausas, folgas e normas de produção no 

Brasil. Esta norma foi estabelecida em 23 de novembro de 1990 pelo Ministério do 

Trabalho e Previdência Social e visa a estabelecer parâmetros que permitam a 

adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ergonomia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/23_de_novembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1990
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trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e 

desempenho eficiente. 

 

ABNT NBR 15320:2005 - Acessibilidade à pessoa com deficiência no transporte 

rodoviário  

 

Esta Norma tem como objetivo estabelecer os padrões e critérios que visam 

proporcionar à pessoa com deficiência a acessibilidade ao transporte rodoviário. 

Para a norma todo terminal deve seguir os parâmetros da NBR 9050:2004, NBR 

9077 referente à saída de emergências. 

Entretanto ele pontua alguns pontos específicos como: no local de espera do 

terminal rodoviário, deve-se prever uma área com destinação preferencial à pessoa 

com deficiência sendo ela no mínimo 15% da área total de espera. Como mostra um 

exemplo na figura 9 que mostra os espaços e assentos preferenciais destinados às 

pessoas com deficiência conforme a seção 5 da ABNT NBR 9050:2004. 

Ainda de acordo com a NBR 15320:2005 o estacionamento deve conter 

vaga exclusiva para veículos utilizados por pessoas com deficiência, demarcada e 

sinalizada, e deve ter acessibilidade no percurso da vaga ao terminal ou ponto de 

parada. Na área de embarque e desembarque de passageiros, deve haver uma área 

reservada e sinalizada, para embarque e desembarque de pessoa com deficiência, o 

mais próximo possível da entrada do terminal. A bilheteria deve ter pelo menos um 

balcão de atendimento podendo este ser automático, obedecendo às especificações 

de acessibilidade. 

Para o embarque e desembarque da pessoa com deficiência, deve ser 

utilizado ao menos uma das alternativas: passagem em nível da plataforma de 

embarque/desembarque do terminal (ou ponto de parada) para o salão de 

passageiros; dispositivo de acesso instalado no veículo, interligando este com a 

plataforma; dispositivo de acesso instalado na plataforma de embarque, interligando 

esta ao veículo; rampa móvel colocada entre o veículo e a plataforma; plataforma 

elevatória; cadeira de transbordo. 

Para as plataformas elevatórias, a NBR 15320:2005 aponta as seguintes 

características: dimensão mínima de 0,90 m por 1,30 m; barras de proteção 

acionadas manualmente pelo usuário; desníveis e vãos entre a plataforma e os 
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pavimentos atendidos devem ser no máximo de 2 cm e 3 cm respectivamente; 

alarme sonoro e luminoso, indicativo de seu movimento. 

 

 

Figura 9 - Local reservado para cadeirante – Terminal Rodoviário do Tietê em São Paulo. Fonte: 
ANTP – Seminário Nacional de Sistemas Inteligentes de Transporte (2008). 

 

Para casos de inoperância a empresa de transporte deve dispor de 

procedimentos e de pessoal treinado para prestar auxílio de embarque e 

desembarque com segurança. Em caso de falhas, os equipamentos de embarque e 

desembarque devem poder ser acionados manualmente. 

NBR 15320:2005 estabelece ainda que deve haver pessoal treinado para 

operação e atendimento às pessoas com deficiência que utilizem seus serviços, com 

especial atenção às diferenças entre as várias deficiências. O embarque do 

passageiro com deficiência deve ser preferencial em relação aos demais 

passageiros e no destino final, seu desembarque deve ser posterior ao dos demais 

passageiros. Nos terminais devem ser previstas comunicação e sinalização visual, 

auditiva e tátil e nas plataformas dos terminais rodoviários e nos locais de paradas 

acessíveis deve ser afixado o Símbolo Internacional de Acesso, associado a outras 

informações necessárias ao embarque e desembarque da pessoa com deficiência. 

Com o estudo das Leis e Normas que regem sobre o transporte público, a 

acessibilidade e os terminais rodoviários, fica fácil perceber quantos pontos não são 

cumpridos e quanto é preciso avançar nessa área de conhecimento. Para se ter um 

transporte público mais preocupado com os fatores humanos, é necessário que 
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exista mais conscientização e conhecimento da população e dos responsáveis pela 

elaboração dos projetos do sistema de transporte e dos seus equipamentos, para 

que seja cumprido, ao menos, o estabelecido por essas diretrizes.  

 

6  MÉTODOS E TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO DO AMBIENTE CONSTRUÍDO 

 

Nesta etapa do trabalho são apresentadas algumas metodologias, métodos, 

técnicas e ferramentas que foram estudados para possível utilização no 

desenvolvimento de pesquisas em terminais integrados. A seguir podem ser 

entendidas resumidamente.  

 

6.1 Observações sistemáticas  

 

Na observação sistemática o pesquisador deve saber o que procura e o que 

merece atenção em determinada situação; deve ser objetivo, reconhecer possíveis 

erros e eliminar sua influência sobre o que vê ou recolhe (MARCONI & LAKATOS, 

2003).  

Esta observação é mais estruturada e analisa problemáticas anteriormente 

identificadas e discutidas. Para a pesquisa, pôde servir para analisar as posturas 

dos passageiros e funcionários durante o exercício das atividades, bem como a 

configuração e disposição do mobiliário, com o objetivo de verificar sua adequação 

aos usuários e o modo como influencia na apropriação do espaço. 

 
 
6.2 Sistema Humano Tarefa Máquina – SHTM  

 

A Intervenção Ergonomizadora de Moraes & Mont’Alvão (2007), se divide 

em quatro fases, entretanto para essa pesquisa só é necessário utilizar as duas 

primeiras fases, de acordo com o objetivo do trabalho: 

- A primeira fase é a apreciação ergonômica, tem um caráter exploratório, 

onde os problemas são mapeados. As técnicas realizadas são observações 

assistemáticas feitas in loco, com registros fotográficos, vídeo e entrevistas com os 

usuários. Os resultados possibilitam priorizar os postos a serem diagnosticados na 

próxima etapa.  
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- A segunda etapa, chamada de Diagnose Ergonômica, permite um 

aprofundamento nos problemas apontados e a verificação dos prognósticos. Utiliza-

se técnicas como observações sistemáticas, registros comportamentais, entrevistas 

estruturadas, gravações em vídeo, questionários, verbalizações e escalas de 

avaliação. A conclusão desta etapa proporciona o diagnóstico ergonômico, onde se 

confirmam algumas das predições e/ou hipóteses e fazem-se as recomendações 

ergonômicas. 

As duas outras etapas são a projetação ergonômica, consiste em 

desenvolver adaptações diante das questões levantadas na etapa anterior e a última 

fase é a validação ergonômica que consiste em verificar e testar o resultado do 

projeto.  

Nessa metodologia são avaliados os ambientes do terminal de acordo com o 

quadro 1 de categorização e taxionomia dos problemas ergonômicos do sistema 

homem-tarefa-máquina.  

 
Quadro 1 - Problematização do sistema homem-tarefa-máquina.  

                                                                                                                                          (continua) 
Problemas Caracterização 

Interfaciais  Posturas prejudiciais resultante de inadequações do campo de visão / 
tomada de informações, do envoltório acional / alcances, do 
posicionamento de componentes comunicacionais, com prejuízos para os 
sistemas muscular e esquelético. 

Instrumentais  Arranjos físicos incongruentes de painéis de informações e comandos, 
que acarretam dificuldades de tomada de informações e de 
acionamentos, em face de inconsistências de navegação e de exploração 
visual, com prejuízos para a memorização e para a aprendizagem. 

Informacionais / 
Visuais 

 Deficiência na detecção, discriminação e identificação de informações, em 
telas, painéis, mostradores e placas de sinalização, resultantes da má 
visibilidade, legibilidade e compreensibilidade de signos visuais, com 
prejuízos para a percepção e para a tomada de decisões. 

Acionais: 
Manuais / 
Pediosos 

 Constrangimentos biomecânicos no ataque acional a comandos e 
empunhaduras; ângulos, movimentação e aceleração, que agravam as 
lesões por traumas repetitivos; 

 Dimensões, conformação e acabamento, que prejudicam a apreensão e 
acarretam pressões localizadas e calos. 

Comunicacionais: 
Orais / Gestuais 

 Falta de dispositivos de comunicação à distância; 

 Ruídos na transmissão de informações sonoras ou gestuais; 

 Má audibilidade das mensagens radiofônicas e/ou telefônicas. 

Cognitivos  Dificuldade de decodificação, aprendizagem, memorização em face de 
inconsistências lógicas e de navegação dos subsistemas comunicacionais 
e dialogais resultam perturbações para a seleção de informações, para as 
estratégias cognoscitivas, para a resolução de problemas e para a tomada 
de decisões. 
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                                                                                                                                          (continua) 

Problemas Caracterização 

Interacionais  Dificuldade no diálogo computadorizado, provocadas pela navegação, 
pelo encadeamento e pela apresentação de informações em telas de 
programas; 

 Problemas de utilidade (realização da tarefa), usabilidade (diálogo) e 
amigabilidade (apresentação das telas) de interfaces informatizadas. 

Movimentacionais  Excesso de peso, distância do curso da carga, frequência de 
movimentação dos objetos a levantar ou transportar; 

 Desrespeito aos limites recomendados de movimentação manual de 
materiais, com riscos para os sistemas muscular e esquelético. 

De deslocamento  Excesso de caminhamentos e deambulações; 

 Grandes distâncias a serem percorridas para a realização das atividades 
da tarefa. 

De acessibilidade  Despreocupação com a independência e a autonomia dos usuários 
portadores de deficiência, dos idosos e das crianças, considerando 
locomoção e acessos, nas ruas e edificações e nos sistemas de 
transporte; 

 Má acessibilidade, espaços inadequados para movimentação de cadeira 
de rodas, falta de apoios para utilização de equipamentos. 

Urbanísticos  Deficiência na circulação dos usuários o espaço da cidade; 

 Ausência de pontos e/ou marcos de referência que auxiliem a circulação e 
orientação dos usuários no espaço urbano; 

 Falta de áreas públicas de lazer e integração. 

Espaciais / 
Arquiteturais de 
Interiores 

 Deficiência de fluxo, circulação, isolamento, má aeração, insolação, 
iluminação natural, isolamento acústico, térmico, radioativo, em função 
dos materiais de acabamento empregados; 

 Falta de otimização luminosa, da cor, da ambiência gráfica, do 
paisagismo. 

Físico-Ambientais  Temperatura, ruído, iluminação, vibração, radiação, acima ou abaixo dos 
níveis recomendados nas normas regulamentadoras. 

Químico-
ambientais 

 Partículas, elementos tóxicos e aerodispersóides em concentração no ar 
acima dos limites permitidos. 

Biológicos  Falta de higiene e assepsia, o que permite a proliferação de germes 
patogênicos (bactérias e vírus), fungos e outros microorganismos. 

Naturais  Exposição às intempéries; 

 Exposição excessiva ao sol. 

Acidentários  Comprometem os requisitos securitários que envolvem a segurança do 
trabalho, em casa, e no ambiente; 

 Falta de dispositivos de proteção das máquinas, precariedade do solo, de 
andaimes, rampas e escadas; 

 Manutenção insuficiente; 

 Deficiência de rotinas e equipamentos para emergência e incêndios; 

 Atendimento às normas de colocação e sinalização de extintores de 
incêndio. 
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                                                                                                                                          (conclusão) 

Problemas Caracterização 

Operacionais  Ritmo intenso, repetitividade e monotonia; 

 Pressão de prazos de produção e de controles. 

Organizacionais  Parcelamento taylorizado do trabalho, falta de objetivação, 
responsabilidade, autonomia e participação. 

Gerenciais  Inexistência de uma gestão participativa, desconsiderando opiniões e 
sugestões dos funcionários; 

 Centralização de decisões, excesso de níveis hierárquicos, falta de 
transparência nas comunicações das decisões, prioridades e estratégias; 

 Falta de política de cargos e salários coerente. 

Instrucionais  Desconsideração das atividades concretas da tarefa durante o 
treinamento; 

 Manuais de instrução confusos que privilegiam a lógica de funcionamento 
em detrimento das estratégias de utilização. 

Psicossociais  Conflitos entre indivíduos e grupos sociais; 

 Dificuldades de comunicações e interações interpessoais; 

 Falta de opção para repouso, alimentação, descontração e lazer no 
ambiente de trabalho. 

Fonte: Moraes & Mont’Alvão (2007). 

 

6.3 Metodologia Ergonômica para o Ambiente Construído – MEAC  

  

A Metodologia Ergonômica para o Ambiente Construído – MEAC, Villarouco 

(2008), é composta por quatro etapas: Análise Global do Ambiente, Identificação da 

configuração ambiental, Avaliação do ambiente em uso no desempenho das 

atividades e Análise da percepção ambiental. A MEAC estabelece fases de 

avaliação do ambiente, partindo do olhar inicial e global até a pesquisa de percepção 

do usuário. Desse modo, consiste em uma avaliação ergonômica desenvolvida em 

duas etapas gerais de coleta de dados em pesquisa de campo: a primeira de ordem 

física e a segunda de ordem cognitiva, com análises e recomendações posteriores 

geradas a partir da confrontação dos dados obtidos nas duas fases. 

A etapa de ordem física da metodologia se divide em três fases. 

Primeiramente, a fase de Análise Global do Ambiente é caracterizada pela 

identificação da existência de problemas, de demandas que apontem a necessidade 

de intervenção ergonômica, seja originada no sistema ou nos diversos atores da 

situação onde se desenvolve o trabalho, do ambiente que o abriga. É a etapa de 

identificação da configuração espacial mais abrangente. 
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Em seguida têm-se a fase de Identificação da Configuração Ambiental, que 

identifica todos os condicionantes físico-ambientais. Em todas as fases do trabalho, 

deve-se manter bastante claro os focos principais da ergonomia: o usuário e o 

desempenho do ambiente quando do seu uso. Esta fase não trata ainda de 

considerar a percepção do usuário quanto ao espaço, nem de observar o ambiente 

em uso, entretanto, o olhar ergonômico sobre o local deve preservar os princípios 

fundamentais da ergonomia sobre cada variável observada. 

Finalmente, esta terceira etapa de ordem física cuida da observação do 

ambiente em uso, visando identificar sua usabilidade, ou seja, o quão facilitador ou 

dificultador ele representa ao desenvolvimento das atividades que abriga. 

Concluído o primeiro bloco de avaliações, pode-se entender por finalizadas 

as análises físicas do ambiente. Inicia-se, então, a fase de pesquisas sobre a 

percepção que os usuários detêm do espaço que utilizam. 

Esta etapa do trabalho exige da equipe de ergonomia certa dose de inserção 

nos estudos da psicologia ambiental, ou percepção ambiental, visto a necessidade 

de adoção de ferramentas auxiliares na identificação de variáveis de caráter mais 

cognitivo, perceptual. 

Finalmente, a avaliação se encerra com o diagnóstico da situação estudada. 

Nessa etapa, todos os elementos coletados estão presentes e é realizado o 

confronto entre o resultado das observações realizadas, das interações com os 

diversos atores investigados e da percepção dos usuários identificada a partir da 

adoção das ferramentas da psicologia ambiental. 

 

6.4 Avaliação Pós Ocupação – APO  

 

A Avaliação Pós Ocupação – APO tem como definição o uso de um conjunto 

de métodos e técnicas de avaliação de desempenho do ambiente construído 

aplicados no período em que este espaço já está em uso. Ele pode ser aplicado em 

empreendimentos habitacionais, edifícios públicos, edifícios comerciais, escolas e 

todo tipo de edificação que se destina a abrigar o ser humano. 

Essa metodologia visa medir e diagnosticar fatores que considerem o 

parecer de especialistas e as necessidades e/ou níveis de satisfação dos usuários 

finais destes ambientes. Estes diagnósticos são verificados com base em 
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conhecimentos sistemáticos dos fatores físicos e das relações entre comportamento 

humano e ambiente construído na sua interação de uso, apresentando erros e 

acertos, podendo assim auxiliar não só intervenções, melhorias e programas de 

manutenção para o estudo de caso em questão, como apontar diretrizes para 

futuros projetos similares. Ou seja, é um instrumento de controle de qualidade do 

processo de produção e uso do ambiente construído, aplicável na etapa em que o 

espaço já foi edificado, concebido e utilizado. 

A APO (Avaliação Pós Ocupação) estuda ambientes construídos durante o 

processo de utilização, ou seja, assim que termina a execução da obra e o ambiente 

passa a exercer a função de abrigar o ser humano e as inúmeras atividades a qual 

ele está destinado. ELALI (2002). 

De acordo com a literatura são definidos 11 (onze) passos para a condução 

de uma APO consiste, são eles: Pesquisa bibliográfica – Contato com a 

administração, manutenção e moradores – Caminhadas de reconhecimento em 

companhia de administradores ou usuários (representantes) – Definição da 

população estudada e amostra – Pré-teste do material – coleta de dados – Análise 

dos dados - Teste dos resultados com projetista e administração – Arquivo 

profissional dos projetistas.  

 

6.5 O método do passeio acompanhado 

 

Esse método foi desenvolvido por Dischinger (2000) e tem como objetivo 

visualizar a percepção e o uso do espaço pelo usuário, para que seja realizado esse 

método é necessário que o pesquisador acompanhe ao longo de percursos 

anteriormente estabelecidos e com pontos de partida e chegada e objetivos bem 

definidos. O pesquisador não deve interferir no usuário, nem conduzir ou ajudar, 

exceto se o usuário correr o risco de acidentar-se. As conversas devem ser 

gravadas, os pontos relevantes descritos e fotografados sempre localizando nos 

mapas sintéticos dos percursos. Durante o procedimento, registram-se as reações, 

dificuldades ou facilidades apresentadas. O mais interessante desse método está no 

fato da avaliação ser realizada pelo próprio usuário no espaço, transparecendo 

dessa forma aspectos ambientais que muitas vezes passam despercebidos pelo 

pesquisador em avaliações em laboratório. 
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Para o entendimento do objeto a ser estudado é necessário realizar um 

levantamento métrico e fotográfico do espaço, onde será realizado a avaliação da 

acessibilidade, para isso é solitado as plantas do espaço.  

 

6.6 Avaliação da acessibilidade de edificações públicas 

 
A presente metodologia foi desenvolvida por Marta Dischinger, Vera Helena 

Moro Bins Ely e Sonia Maria Demeda Groisman Piardi em conjunto com o Ministério 

Público de Santa Catarina com o objetivo de promover conhecimento técnico 

necessário para o desenvolvimento de fiscalização e identificação de barreiras 

espaciais que dificultam ou impedem o uso de edifícios públicos pelas pessoas com 

deficiência, apoiando assim em reformas e novos projetos que deem condições de 

acessibilidade para todos os usuários. Essa metodologia garante uma avaliação 

completa que aponta as incoerências e falta de acessibilidade do ambiente. 

Podendo gerar um mapa de falhas, erros e acertos.  

Sendo assim é necessário, de acordo com Dischinger (2012), ter alguns 

conhecimentos em Desenho Universal, deficiência e restrição, inclusão e 

acessibilidade espacial para assim aplicar a metodologia. Com os conceitos básicos 

para a compreensão do problema entendemos o funcionamento do programa de 

Acessibilidade às Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida nas Edificações 

de Uso Público do Ministério Público de Santa Catariana. 

De acordo com o método existem vários modelos de prédios públicos, 

entretanto eles possuem alguns ambientes em comum e para esses foram 

desenvolvidas planilhas de avaliação. Essas planilhas vão desde a chegada ao 

edifício, através das vias públicas até as atividades as quais o prédio está destinado, 

elas são desenvolvidas em conformidade com os aspectos legais em diferentes 

níveis – federal, estadual e municipal – além das normas específicas existentes e 

orientações da academia.  

Também deve ser realizada uma planta de setorização de acordo com o tipo 

de uso dos ambientes, para que se tenha uma visão geral do espaço e que se faça a 

devida correlação entre as fichas e os espaços. Além de levantamos métricos e 

fotográficos dos espaços analisados. Na figura 10 está o modelo da planilha de 

avaliação. 
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Existem seis tipos de planilhas que seguem o modelo acima, são elas: áreas 

de acesso ao edifício, saguões, salas de recepção e espera, circulações horizontais 

e verticais; sanitários e locais para atividades coletivas. Entretanto também pode ser 

necessário desenvolver outras planilhas específicas para ambientes inéditos que 

venham aparecer após realizar um levantamento métrico do objeto de estudo. 

 

 

Figura 10 – Parte da Planilha 1 – Áreas de acesso ao edifício. Fonte: Dischinger (2012).  
 

O preenchimento da planilha é bastante intuitivo, desde que o avaliador 

entenda os conceitos, para isso é necessária uma pequena capacitação do mesmo. 

É previsto pelo autor que a mesma planilha pode ser aplicada em ambientes 

similares tendo sempre o cuidado de identificar a qual ambiente a avaliação 

pertence. Para cada planilha citada acima, existe um quadro ilustrado de 

informações para o espaço ideal de acessibilidade que ajuda o avaliador a verificar 

se o ambiente avaliado está de acordo. Como mostra a figura 11. 

 

6.7 Ergonomics Workplace Analysis – EWA  

 

O Ergonomics Workplace Analysis – EWA foi desenvolvido pela Fininish 

Institute of Occupation Health, na Finlândia. Ele é um método utilizado para 

identificar os riscos ergonômicos e psicofísicos do local de trabalho, ambiente 

construído, tarefa e relacionamento interpessoal. Constituem sua estrutura fisiologia 

do trabalho, biomecânica ocupacional, aspectos psicológicos, higiene ocupacional e 

organização do trabalho, pois oferece as recomendações gerais e objetivas de suma 

importância para o trabalho sadio e seguro.  

Segundo Ahonen et al (1989), este método tem como característica a 

flexibilidade na relação dos itens avaliados - inclusão ou exclusão, além de sua 
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essência duplo avaliativa, que considera as ponderações do profissional e do 

usuário. 
 

 

Figura 11 – Quadro ilustrado com condições ideais para auxiliar o preenchimento das 
planilhas. Fonte: Dischinger (2012). 

 

No começo da aplicação do método o local de trabalho é analisado por 

quatorze itens, correspondendo às questões relacionadas ao trabalho como 

segurança, saúde e produtividade.  

Os itens básicos de análise são: Área de trabalho: área horizontal, alturas de 

trabalho, visão, espaço para as pernas, assento, ferramentas manuais, outros 

equipamentos e utensílios | Atividade física geral | Levantamento de cargas | 

Posturas de trabalho e movimentos | Risco de acidente: extensão do risco, 

severidade, tipo de risco | Conteúdo do trabalho | Restrições no trabalho | 

Comunicação entre trabalhadores e contatos pessoais | Tomada de decisão | 

Repetitividade do trabalho | Atenção | Iluminação | Temperatura ambiente | Ruído 

ambiental.  

Existem dois focos de avaliação: Avaliação Objetiva feita pelo avaliador que 

obedece a uma escala que varia de 1 a 5, onde condições de trabalho, arranjo do 
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posto de trabalho e o ambiente são confrontados com as indicações da literatura, o 

que possibilita determinar o desvio entre o ocorrido e o recomendável. Assim, uma 

classificação de 4 ou 5 aponta para condições inadequadas, ou perigosas, de 

trabalho ou ambientais para a saúde do usuário. Nessa ordem, condições 

adequadas serão classificadas em 1 ou 2. E a Avaliação Subjetiva respondida pelo 

trabalhador que atua como um fator comparativo e complementar, que contribui para 

os resultados da análise, considerando o fato de que a visão do trabalhador, 

referente ao seu local de trabalho, tem uma conotação prática, portanto real.  

A avaliação segue a seguinte regra de escala: “Bom” (++), “Regular” (+), 

“Ruim” (−), “Muito Ruim” (−−). Este registro é feito por entrevista do avaliador ao 

trabalhador, onde cada item é devidamente avaliado e, posteriormente avaliado pelo 

trabalhador. 

Caracterizado como manual, é uma ferramenta que ajuda na compreensão 

das situações de trabalho. Foi projetado com base na fisiologia do trabalho, 

biomecânica ocupacional, aspectos psicológicos, higiene ocupacional e em um 

modelo participativo da organização do trabalho. Para ser utilizado é necessária uma 

descrição sistemática e cuidadosa das tarefas e/ou dos postos de trabalho, que 

podem ser obtidas aplicando-se questionários (check-list) e realizando-se 

observações sistemáticas in loco.  

Sendo o EWA é uma ferramenta bem completa, que avalia questões 

ambientais e físicas, ela avalia também os aspectos psicossociais e mentais, como, 

comunicação entre os trabalhadores, atenção ao executar a atividade e tomada de 

decisões.  

  De acordo com Moraes e Mont’Alvão (2003), A pesquisa ergonômica tem foco 

no comportamento do usuário, utilizando métodos de investigação e observação. A 

inquirição corresponde a uma de busca metódica da informação e de quantificação 

dos resultados através de: entrevistas, verbalizações, questionários e escalas de 

avaliação. A observação pode ser dividida em observação sistemática, observação 

assistemática e registros de comportamento.  

Para Sommer (2002), é papel do pesquisador verificar as prioridades dos 

questionamentos levantados e o melhor método a ser utilizado. Para o estudo do 

comportamento do ponto de vista do ergonomista, os métodos de inquirição são 

aplicados para levantar informações junto aos usuários sobre as atividades 
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realizadas e as necessidades da tarefa. Entretanto Moraes e Mont’Alvão (2003), 

afirmam que apenas esse procedimento não é suficiente. Ou seja, devem-se utilizar 

também observações sistemáticas e o registro de comportamento.  
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PARTE II – ESTUDO DE CAMPO 

 

7 APRESENTAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO 

 

O objeto de estudo da presente pesquisa são os terminais integrados do 

sistema SEI da Região Metropolitana do Recife. Essa rede de transporte público é 

composta por 18 terminais integrados. Como se torna difícil, nos quesitos custo e 

tempo, realizar uma avaliação ergonômica em cada um dos terminais, nesta 

pesquisa foram escolhidos três deles como amostras do estudo. 

Os terminais selecionados foram escolhidos pela sua localização na malha 

viária, maior número diário de usuários e ano de inauguração. Os terminais 

integrados selecionados foram: Tancredo Neves, Pelópidas Silveira e Macaxeira, 

que são apresentados nos subitens a seguir. 

 

7.1 Terminal Integrado Tancredo Neves – TITN 

 

O Terminal Integrado Tancredo Neves foi projetado para atender a demanda 

de 43 mil passageiros de 20 localidades do Recife e Jaboatão dos Guararapes. Com 

sua localização na Imbiribeira, Zona Sul do Recife, o Terminal Integrado (TI) foi 

inaugurado em março de 2013 e opera com 26 linhas de ônibus e uma de metrô. Ao 

todo, são 152 ônibus que realizam 1.732 viagens diariamente. O terminal está 

projetado com os novos moldes e tecnologias dos novos terminais que estão sendo 

construídos na RMR com o intuito de proporcionar uma melhoria no transporte 

público do grande Recife. 

Nas figuras 12 e 13 pode ser visualizada respectivamente uma foto do 

terminal e da vista aérea. 

 

Figura 12 – Terminal Integrado Tancredo Neves. Fonte: Google street view. 
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Figura 13 – Vista aérea por satélite do terminal Integrado Tancredo Neves. Fonte: Google maps. 
 

A seguir, a tabela 1 apresenta de forma resumida as principais linhas e 

quantitativos de frotas e viagens: 

 
Tabela 1 – Terminal Integrado Tancredo Neves: Linhas, frota e viagens. 

CÓD. LINHAS FROTA VIAGENS 

167 TI TANCREDO NEVES (IMIP) 12 127 

168 TI TANCREDO NEVES (AV. CDE. DA BOA VISTA) 12 108 

193 TI TANCREDO NEVES (PRÍNCIPE) 8 78 

060 TI TANCREDO NEVES/TI MACAXEIRA  18 118 

023 TI AEROPORTO/TI TANCREDO NEVES 11 146 

020 CANDEIAS/TI TANCREDO NEVES 10 98 

123 TRÊS CARNEIROS BAIXO/TI TANCREDO NEVES 5 61 

124 VILA DO SESI/TI TANCREDO NEVES 2 46 

125 CÓRREGO DA GAMELEIRA/TI TANCREDO NEVES 3 48 

126 UR-03/TI TANCREDO NEVES 3 42 

132 UR-02 /TI TANCREDO NEVES 9 100 

133 TRÊS CARNEIROS/TI TANCREDO NEVES 9 101 

134 LAGOA ENCANTADA/TI TANCREDO NEVES 4 60 

135 UR-10/TI TANCREDO NEVES 3 42 

136 UR-05/TI TANCREDO NEVES 4 51 

137 UR-11/TI TANCREDO NEVES 8 89 

138 ZUMBI DO PACHECO/TI TANCREDO NEVES 6 71 

141 JARDIM MONTE VERDE/TI TANCREDO NEVES 3 42 

142 ALTO DOIS CARNEIROS/TI TANCREDO NEVES 4 57 

143 UR-06/TI TANCREDO NEVES 7 74 

144 UR-04/TI TANCREDO NEVES 4 67 

024 TI TANCREDO NEVES/(CIRCULAR BOA VIAGEM) 7 106 

Fonte: http://www.granderecife.pe.gov.br/web/grande-recife. 

http://200.238.84.28/site/consulta/itinerarios.asp?linha=142&nomeitinerario=9223
http://200.238.84.28/site/consulta/itinerarios.asp?linha=125&nomeitinerario=9246
http://200.238.84.28/site/consulta/itinerarios.asp?linha=193&nomeitinerario=9723
http://200.238.84.28/site/consulta/itinerarios.asp?linha=34&nomeitinerario=9133
http://200.238.84.28/site/consulta/itinerarios.asp?linha=175&nomeitinerario=9150
http://200.238.84.28/site/consulta/itinerarios.asp?linha=20&nomeitinerario=9224
http://200.238.84.28/site/consulta/itinerarios.asp?linha=123&nomeitinerario=9227
http://200.238.84.28/site/consulta/itinerarios.asp?linha=175&nomeitinerario=9150
http://200.238.84.28/site/consulta/itinerarios.asp?linha=125&nomeitinerario=9246
http://200.238.84.28/site/consulta/itinerarios.asp?linha=126&nomeitinerario=9237
http://200.238.84.28/site/consulta/itinerarios.asp?linha=132&nomeitinerario=9231
http://200.238.84.28/site/consulta/itinerarios.asp?linha=133&nomeitinerario=8863
http://200.238.84.28/site/consulta/itinerarios.asp?linha=134&nomeitinerario=9226
http://200.238.84.28/site/consulta/itinerarios.asp?linha=175&nomeitinerario=9150
http://200.238.84.28/site/consulta/itinerarios.asp?linha=172&nomeitinerario=9186
http://200.238.84.28/site/consulta/itinerarios.asp?linha=175&nomeitinerario=9150
http://200.238.84.28/site/consulta/itinerarios.asp?linha=175&nomeitinerario=9150
http://200.238.84.28/site/consulta/itinerarios.asp?linha=141&nomeitinerario=9225
http://200.238.84.28/site/consulta/itinerarios.asp?linha=142&nomeitinerario=9223
http://200.238.84.28/site/consulta/itinerarios.asp?linha=165&nomeitinerario=9148
http://200.238.84.28/site/consulta/itinerarios.asp?linha=162&nomeitinerario=9146
http://200.238.84.28/site/consulta/itinerarios.asp?linha=34&nomeitinerario=9133
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Este terminal foi selecionado para a pesquisa, pois é o maior terminal 

integrado do sistema do Grande Recife dos mais novos, sendo uma referência do 

novo modo de projeto dos terminais integrados, e possui o maior fluxo de usuários 

por dia dos terminais no eixo sul. 

 

7.2 Terminal Integrado Pelópidas Silveira – TIPS 

 

 O terminal Pelópidas Silveira é o maior terminal da Região Metropolitana do 

Recife, e o que possui o maior fluxo de pessoas por dia, sendo utilizado por 

aproximadamente 66 mil usuários diariamente. No total são 21 linhas de ônibus, em 

138 veículos, realizando 1.927 viagens todos os dias. Localizado na confluência da 

PE-15 com a PE-22, próximo ao centro de Paulista, ele possui uma área de 29 mil 

metros quadrados, esse terminal foi em inaugurado em 2009 (Grande Recife, 2014). 

Nas figuras 14 e 15 pode ser visualizada respectivamente uma foto do 

terminal e da vista aérea. 

 

 

Figura 14 – Terminal Pelópidas Silveira. Fonte: Google street view. 
 

 

Figura 15 – Vista aérea por satélite do terminal Integrado Pelópidas Silveira. Fonte: Google maps. 
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Na tabela 2 podem ser visualizadas as de forma resumida as linhas, 

quantidade de ônibus e número de viagens realizadas por linha, além dos códigos 

que indicam cada linha: 

 

 Tabela 2 – Terminal Integrado Pelópidas Silveira: linhas, frota e viagens. 
CÓD. LINHAS FROTA VIAGENS 

905 IGARASSU/PAULISTA 14 153 

906 PAULISTA/MACAXEIRA 10 140 

909 PAULISTA/JOANA BEZERRA 6 55 

912 CAETÉS I/PAULISTA 6 86 

917 CAETÉS II/PAULISTA 4 65 

922 PAU AMARELO/PAULISTA 9 106 

933 ABREU E LIMA/PAULISTA 1 30 

937 NOBRE/PAULISTA 1 34 

944 LOT. CONCEIÇÃO/PAULISTA 5 59 

945 JARAGUANA/PAULISTA (ALAMEDA) 2 51 

952 MARANGUAPE I/PAULISTA 9 167 

953 MARANGUAPE II/PAULISTA 8 165 

955 ENG. MARANGUAPE/PAULISTA 5 70 

970 PAULISTA/ TI PE-15 5 181 

976 PAULISTA (PREFEITURA) 18 185 

977 PAULISTA (CONDE DA BOA VISTA)  16 134 

979 PAULISTA (RUA DO SOL) - EXPRESSO 7 51 

984 LOT. BONFIM/PAULISTA 2 32 

988 DESTERRO/PAULISTA 2 32 

989 LOT. PLANALTO/PAULISTA 4 65 

998 CAETÉS III/PAULISTA 4 66 

Fonte: http://www.granderecife.pe.gov.br/web/grande-recife. 

 

Este terminal foi selecionado para a pesquisa, pois é o maior terminal 

integrado do sistema do Grande Recife, localizado no eixo norte, é uma referência 

qualitativa para os demais terminais, e é o terminal com o maior fluxo de usuários do 

eixo norte. 

 

7.3 Terminal Integrado da Macaxeira – TIM 

 

Na Região Metropolitana do Recife esse é um dos terminais mais antigos, o 

Terminal Integrado da Macaxeira foi inaugurado em 1992, localiza-se entre os 

bairros de Dois Irmãos e da Macaxeira, muito próximo a BR- 101. O Terminal, que é 

http://200.238.84.28/site/consulta/itinerarios.asp?linha=905&nomeitinerario=6429
http://200.238.84.28/site/consulta/itinerarios.asp?linha=906&nomeitinerario=6562
http://200.238.84.28/site/consulta/itinerarios.asp?linha=909&nomeitinerario=6432
http://200.238.84.28/site/consulta/itinerarios.asp?linha=912&nomeitinerario=6446
http://200.238.84.28/site/consulta/itinerarios.asp?linha=917&nomeitinerario=6580
http://200.238.84.28/site/consulta/itinerarios.asp?linha=922&nomeitinerario=6551
http://200.238.84.28/site/consulta/itinerarios.asp?linha=933&nomeitinerario=6427
http://200.238.84.28/site/consulta/itinerarios.asp?linha=937&nomeitinerario=6458
http://200.238.84.28/site/consulta/itinerarios.asp?linha=944&nomeitinerario=6552
http://200.238.84.28/site/consulta/itinerarios.asp?linha=945&nomeitinerario=6449
http://200.238.84.28/site/consulta/itinerarios.asp?linha=952&nomeitinerario=6536
http://200.238.84.28/site/consulta/itinerarios.asp?linha=953&nomeitinerario=6419
http://200.238.84.28/site/consulta/itinerarios.asp?linha=955&nomeitinerario=6450
http://200.238.84.28/site/consulta/itinerarios.asp?linha=970&nomeitinerario=6561
http://200.238.84.28/site/consulta/itinerarios.asp?linha=976&nomeitinerario=6434
http://200.238.84.28/site/consulta/itinerarios.asp?linha=977&nomeitinerario=6430
http://200.238.84.28/site/consulta/itinerarios.asp?linha=979&nomeitinerario=6712
http://200.238.84.28/site/consulta/itinerarios.asp?linha=984&nomeitinerario=6686
http://200.238.84.28/site/consulta/itinerarios.asp?linha=988&nomeitinerario=6443
http://200.238.84.28/site/consulta/itinerarios.asp?linha=989&nomeitinerario=6426
http://200.238.84.28/site/consulta/itinerarios.asp?linha=998&nomeitinerario=6448
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um dos mais movimentados da Região Metropolitana do Recife (RMR), recebe 

diariamente cerca de 60 mil usuários. Esse terminal conta com 13 linhas e 152 

coletivos, que realizam um total de 1.498 viagens diárias.  

Nas figuras 16 e 17 pode ser visualizada respectivamente uma foto do 

terminal e da vista aérea. 

 

 

 

Figura 16 – Terminal Integrado Macaxeira. Fonte: Google street view. 

 

 

Figura 17 – Vista aérea por satélite do terminal Integrado Macaxeira. Fonte: Google maps. 

 

A seguir, a tabela 3 apresenta de forma resumida as principais linhas e 

quantitativos de frotas e viagens: 
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Tabela 3 - Terminal Integrado Macaxeira: linhas, frota e viagens. 

CÓD. LINHAS FROTA VIAGENS 

202 BARRO/MACAXEIRA (VÁRZEA) 12 126 

207 BARRO/MACAXEIRA (BR-101) 14 101 

490 CAMARAGIBE/MACAXEIRA 14 156 

520 MACAXEIRA/PARNAMIRIM 18 158 

601 CONJ. RES. BOLA NA REDE/MACAXEIRA  4 79 

604 ALTO DO BURITY/MACAXEIRA 5 82 

645 AV. NORTE (MACAXEIRA) 28 264 

901 CAETÉS/MACAXEIRA 9 96 

902 MIRUEIRA/MACAXEIRA 3 38 

948 ARTHUR LUNDGREN II/MACAXEIRA 7 60 

906 PAULISTA/MACAXEIRA 10 140 

964 IGARASSU/MACAXEIRA 10 80 

060 TI TANCREDO NEVES / TI MACAXEIRA  18 118 

Fonte: http://www.granderecife.pe.gov.br/web/grande-recife. 

 

Este terminal foi selecionado para a pesquisa, pois é um dos mais antigos 

terminais integrados do sistema do Grande Recife, sendo uma referência do antigo 

modo de projeto dos terminais integrados, e tem o maior fluxo de usuários do eixo 

noroeste. 

 

8 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS ADOTADOS 

 

Este capítulo apresenta as metodologias e recursos utilizados para colher as 

informações de interesse para a pesquisa, e como elas foram analisadas. Para 

realização do estudo foi feita uma revisão bibliográfica relacionada ao tema da 

dissertação com um foco no transporte público por ônibus no Brasil, na ergonomia, 

na acessibilidade, legislações e normas. Além da revisão bibliográfica, a pesquisa 

apresenta as etapas de escolha do método, estudo de campo, aplicação do método 

e diagnóstico e proposição de diretrizes. 

Este trabalho é um estudo de campo e tem como característica uma 

pesquisa descritiva onde o pesquisador conhece e interpreta a realidade sem 

interferir para em sequência modifica-la, observando os fenômenos na tentativa de 

descrever, classificar e interpretar (MORAES & MONT’ALVÃO, 2007). 

O estudo de campo segundo RUIZ (2008) consiste na coleta de dados e no 

registro de variáveis para análise em observar os fatos do jeito como ocorrem, não 

http://200.238.84.28/site/consulta/itinerarios.asp?linha=202&nomeitinerario=6510
http://200.238.84.28/site/consulta/itinerarios.asp?linha=207&nomeitinerario=6174
http://200.238.84.28/site/consulta/itinerarios.asp?linha=490&nomeitinerario=6568
http://200.238.84.28/site/consulta/itinerarios.asp?linha=520&nomeitinerario=6373
http://200.238.84.28/site/consulta/itinerarios.asp?linha=601&nomeitinerario=3582
http://200.238.84.28/site/consulta/itinerarios.asp?linha=604&nomeitinerario=4263
http://200.238.84.28/site/consulta/itinerarios.asp?linha=645&nomeitinerario=6635
http://200.238.84.28/site/consulta/itinerarios.asp?linha=901&nomeitinerario=3595
http://200.238.84.28/site/consulta/itinerarios.asp?linha=902&nomeitinerario=6107
http://200.238.84.28/site/consulta/itinerarios.asp?linha=948&nomeitinerario=6400
http://200.238.84.28/site/consulta/itinerarios.asp?linha=906&nomeitinerario=6562
http://200.238.84.28/site/consulta/itinerarios.asp?linha=964&nomeitinerario=7379
http://200.238.84.28/site/consulta/itinerarios.asp?linha=60&nomeitinerario=9682
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permitindo o isolamento e o controle das variáveis. Na coleta de dados foram 

realizadas visitas aleatórias aos terminais, entrevistas de opinião, observações “in 

loco” e registros fotográficos e filmagens, com expresso consentimento dos 

envolvidos. 

Com esse material, tornou-se necessária a escolha de um método de 

avaliação. Foram analisados muitos autores que se dedicam ao estudo da 

adequação do ambiente construído ao homem, entretanto, as metodologias mais 

encontradas são adaptações de estudo de posto de trabalho ou a utilização de 

métodos que avaliam especificamente algum ponto do ambiente construído. 

Sendo assim, para avaliar ergonomicamente os terminais Integrados do 

Grande Recife, utilizaram-se etapas com base nas três metodologias: Avaliação Pós 

Ocupação (APO), Metodologia Ergonômica para o Ambiente Construído (MEAC) e a 

Intervenção Ergonomizadora. 

O desenvolvimento da pesquisa contou também com um método de 

avaliação do ambiente construído relacionada à acessibilidade desenvolvida por 

Dischinger et al (2012) que será adaptada a realidade dos terminais estudados como 

os próprios autores sugerem. 

Para Elali (2002), incluir a percepção do usuário, a sua satisfação com a 

realidade do ambiente e sua perspectiva desse espaço para o futuro contribui para a 

relação usuário-ambiente-projetista, possibilitando uma visão mais ampla e próxima 

da realidade. Valorizar a participação do usuário no desenvolvimento do projeto de 

um produto ou espaço edificado é essencial, pois o contato direto com o artefato ou 

ambiente construído o transforma em um crítico. Sendo assim a pesquisa contou 

com um questionário de avaliação subjetiva baseado na proposta do EWA e em uma 

pesquisa de opinião realizada pelo Grande Recife em 2011, disponível no anexo 

desta dissertação. 

Diante dos estudos realizados, a pesquisa foi dividida em quatro etapas de 

avaliação: entendimento do sistema de transporte, reconhecimento do ambiente a 

ser avaliado, reconhecimento do ambiente em uso, percepção do usuário na 

questão ambiental. Após a aplicação do método e resultados, foram propostas 

diretrizes que visam solucionar ou minimizar os problemas encontrados. As etapas 

seguem a base das metodologias apresentadas anteriormente, e são detalhadas a 

seguir:  



 
77 

 

 

8.1 Entendimento do sistema de transporte 

 

Para iniciar a pesquisa foi necessário verificar junto ao Grande Recife como 

é o funcionamento do transporte público por ônibus da Região Metropolitana do 

Recife. Nessa etapa foram realizadas entrevistas com os gerentes dos setores de 

projetos, pesquisa, operação e gestão. Foram estudados os manuais de operação e 

normas internas do sistema. Também foram definidos os terminais que dariam uma 

maior representatividade e transparência de como é o funcionamento do transporte 

na Região Metropolitana.  

 

8.2 Reconhecimento do ambiente a ser avaliado 

 

Essa etapa teve como objetivo conhecer o ambiente nas suas questões 

físicas e estruturais, inicialmente foi realizado um reconhecimento do ambiente 

avaliado, através de um encontro com a administração de cada terminal “in loco”. 

Nesse encontro foi determinado como se dá a interação dos usuários com o terminal 

para um entendimento geral. Foram efetuados registros fotográficos e verificação 

das características da edificação do terminal, determinando os espaços ocupados e 

setores. Também foi conferida a proposta do projeto com os idealizadores 

(arquitetos e engenheiros).  

Ainda nessa etapa de reconhecimento do ambiente foram realizados os 

levantamentos físicos do ambiente, através de plantas do terminal, zoneamento de 

atividades, memorial descritivo com a definição dos materiais construtivos utilizados 

no terminal. Além das medições relevantes as condições ambientais como: 

ventilação, iluminamento, ruído, temperatura e layout proposto. 

 

8.3 Reconhecimento do ambiente em uso 

 

Esta etapa consistiu em verificar as questões relacionadas à interação 

homem x ambiente, ou seja, dos usuários com o espaço construído. Foram 

avaliadas as condições de desempenho de uso do terminal pelo pesquisador. 
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Para isso é importante destacar os usuários que foram avaliados e os 

motivos pelos quais eles foram selecionados. Fizeram parte dessa pesquisa os 

usuários que interagem com o ambiente do terminal, são eles: passageiros, 

motoristas, cobradores, seguranças, orientadores de fila, auxiliares de serviços 

gerais, atendente da CAC e gestor/supervisor. Não foram avaliados os usuários do 

terminal que o utilizam para comercializar alimentos e produtos em geral 

(ambulantes e vendedores dos boxes) essa situação é caracterizada para um 

possível estudo complementar tendo em vista uma gama de variação da estrutura 

dos boxes e das atividades exercidas.  

Foram investigados nesse momento o uso geral do ambiente através de 

registros fotográficos e vídeos, foi feito um zoneamento de espaços chaves (espaços 

de uso principal), foram verificados os fluxos dos usuários, uma análise 

assistemática das atividades através de observação, foram verificados junto a 

bibliografia a taxonomia dos problemas ergonômicos, foi verificada em alguns casos 

as medidas antropométricas e por fim aplicado o método de avaliação da 

acessibilidade de Dischinger (2012).  

Verificaram-se, nesse momento, para a avaliação da acessibilidade de 

edificações públicas, as plantas dos terminais, os pontos dos postos de trabalho 

existentes no terminal, os equipamentos e mobiliários de interação, os principais 

locais onde há a realização das atividades dos passageiros, horários de 

funcionamento, número de funcionários, turnos, horas trabalhadas, quantidade de 

passageiros, setores e posturas dos usuários, com o intuito de complementar o 

estudo do ambiente construído com um foco específico também na acessibilidade.  

Com isso, os métodos e técnicas que foram utilizados nesta etapa, são: 

observações, registros comportamentais, escalas de avaliação e questionários, e 

avaliação do layout espacial.  

 

8.4 Percepção do usuário na questão ambiental 

 

Nesta etapa foram inseridos os estudos de percepção ambiental, psicologia 

ambiental, onde se aborda a visão do usuário com relação ao ambiente, com um 

caráter mais cognitivo e perceptual. Contemplar o ponto de vista dos diversos 
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envolvidos no uso do espaço contribui para o arcabouço teórico e multidisciplinar 

compatível com as diversas atividades realizadas nesses ambientes.  

Perguntas baseadas na APO foram feitas aos funcionários do terminal para 

que fossem apresentados dados relacionados à operação e funcionamento do 

terminal, além de auxiliar ainda mais na percepção dos usuários com relação ao 

espaço edificado. 

Para obter dados além de qualitativos, mas também quantitativos, elaborou-

se um questionário de percepção do usuário que foi aplicado a uma amostra. 

Atingindo 95% de confiança na pesquisa, com apenas 5% de margem de erro, a 

definição da amostragem teve como base os dados referentes à quantidade de 

usuários que utilizam os terminais de integração, fornecidos pelo Grande Recife. 

Para calcular a amostragem do quantitativo de entrevistados e obter uma 

confiança mais precisa da opinião de toda a população, foi utilizada a fórmula 

recomendada por Bolfarine (2005). Realizou-se o tipo de amostragem não 

probabilística a esmo, que tenta imitar o aleatório sem sorteio. Desta forma, o 

cálculo do tamanho da amostra é dado por: 

N
n

n
n

/)1(1
0

0


              onde n0

é dado por:           
2

2

0 4

)(

d

kz
n   

 

n  = amostragem 

d  = margem de erro 

N  = população finita 

z  = definida em tabela 4 

 

Tabela 4 – Tabela de definição do valor de z através de porcentagem da probabilidade – confiança 

da amostra. 

Valor de z   

(distribuição normal) 

Probabilidade  

(confiança) 

1,645 90% 

1,960 95% 

2,329 99% 

Fonte: Autor, baseado em Bolfarine (2005). 
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Se a população finita é de 169 mil pessoas, o grau de confiança que 

queremos é de 95%, com margem de erro de 5%, temos: 

16,384
01,0

8426,3

)05,0(4

96,1
2

2

0
n  

383
00227,1

16,384

169000/)116,384(1

16,384



n  

 

Em seguida, foi realizada uma proporção direta, conforme mostra a tabela 5, 

para determinar a quantidade de entrevistados por terminal. 

Tabela 5 – Tabela de cálculo proporcional para o tamanho da amostra que atinge 95% de confiança 
na pesquisa. 

Terminal Quantitativo Proporção Tamanho da amostra 

Macaxeira 60.000 0,3550296 136 

Pelópidas Silveira 66.000 0,3905325 150 

Tancredo Neves 43.000 0,2544379 97 

Total 169.000 1 383 

Fonte: Autor, baseado em Bolfarine (2005). 

 

Para realizar a pesquisa de maneira mais prática e possibilitar a tabulação 

dos dados obtidos de maneira mais precisa e rápida, foi necessária a criação de um 

aplicativo para Android. Foram realizados pré-testes para ajustes dos itens do 

questionário e aprimoramento do tempo de entrevista, resultando numa média de 8 

a 10 minutos o tempo gasto para cada entrevistado. 

Para as entrevistas, foi montada uma equipe com nove estudantes de nível 

superior dos cursos de arquitetura da Faculdade Damas, história da UFPE e serviço 

social da Universidade Católica. As estudantes receberam treinamentos através de 

reuniões com o pesquisador sobre formas de abordagem dos usuários, manuseio do 

aplicativo desenvolvido para a pesquisa, informações relativas ao objetivo da 

pesquisa de mestrado em desenvolvimento e porque essa etapa de percepção do 

usuário era importante. Também foram elucidados todos os itens do questionário e 

as estudantes realizaram simulações e testes para fixação.  

As pesquisas foram realizadas entre os dias 22 de setembro de 2014 e 09 

de outubro de 2014, nesse período foram realizadas visitas aos terminais para 

entrevistar os usuários (passageiros e funcionários), também foram entrevistados 
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alguns usuários que utilizam esses terminais diariamente em locais de grande 

convergência, como a Universidade Federal de Pernambuco e Escola Técnica 

Estadual Professor Agamemnom Magalhães. As pesquisas realizadas dentro dos 

terminais foram realizadas no período da manhã e/ou tarde.  

Após a conclusão das entrevistas, enviaram-se por e-mail os dados e em 

seguida, todos os resultados foram compilados para um único arquivo em Excel. Os 

dados foram classificados por item e com opção de filtro. Nessa fase selecionaram-

se os dados relevantes para os resultados, retirando alguns itens que não 

comprometeriam a pesquisa, tais como: as datas e horários, pois informavam os 

dados referentes ao dispositivo de instalação do aplicativo, não sendo um dado 

confiável; as questões abertas de origem e destino, que por serem de inúmeras 

respostas diferentes, não se criou um padrão e impossibilitou sua tabulação de 

modo objetivo, dessa forma foi decidido não apresentar o item.  

Os dados foram tabulados somando os três terminais e também os 

separando por TI, para que se possa desenvolver um parecer conjunto para todos 

eles e realizar comparações e conclusões individuais. Por fim, foram desenvolvidos 

gráficos com base nas respostas que estão apresentados na parte de resultados.  

A seguir o questionário de percepção do usuário que é explicado 

detalhadamente por se tratar de uma ferramenta criada especificamente para a 

avaliação. Procurou-se saber a opinião dos usuários sobre diversos fatores que 

envolviam os terminais de integração, tais como organizacionais, operacionais, 

estruturais e de relacionamento.  

 

8.4.1 Questionário de percepção do usuário 

 

O roteiro de perguntas para verificar a percepção dos usuários foi baseado 

em uma pesquisa de opinião realizada pelo Grande Recife em 2011 e no método de 

EWA – Ergonomic Workplace Analysis (Análise Ergonômica do Local de trabalho), 

sendo adaptada para os interesses da avaliação ergonômica do ambiente do 

terminal integrado.  

A pesquisa inicial realizada pelo Grande Recife tinha interesse em saber a 

opinião e expectativas dos passageiros dos diversos terminais de integração do 

STPP/ RMR existentes em 2011. O resultado dessa pesquisa não foi divulgado a 
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população, pois tem como interesse verificar pontos que desagradam os 

passageiros e com a finalidade de desenvolver estratégias e projetos para sanar 

esses possíveis problemas e apontar quais prioridades devem ser seguidas para 

atingir essas expectativas. Ela foi feita por uma equipe treinada pelo setor de 

pesquisa que entrevistaram diversos usuários, seguindo o modelo do Anexo 1.  

Pensando na dificuldade em realizar uma pesquisa preenchendo um 

questionário físico de papel, na dificuldade de tabular os dados e na possibilidade de 

ocorrer erros de cálculos foi desenvolvido um aplicativo para o sistema Android, que 

pode ser instalado em qualquer aparelho com esse tipo de sistema.  

No caso da pesquisa, o aplicativo foi instalado em tablets e celulares de 

sistema operacional Android. O aplicativo armazena os dados automaticamente e os 

resultados puderam ser exportados do aparelho para um e-mail, gerando um arquivo 

em formato Excel.  

O aplicativo funciona com a tecnologia muito comum nos dias de hoje, 

utilizada nos smartphones e tablets, que é a touch screen, uma espécie de tela 

sensível ao toque dos dedos que dispensa o uso de dispositivos com mouse e 

teclado. Ele é instalado através de um link, compartilhado por e-mail pelo 

programador onde é feito o download do instalador. Na parte superior do aplicativo 

encontra-se um menu fixo com as quatro etapas da pesquisa: ETAPA 1, ETAPA 2, 

ETAPA 3 e FINAL. Além de um ícone com informações que leva para outra tela com 

os dados de quantos questionários foram realizados em cada terminal e dá a 

possibilidade de exportá-los via e-mail. Todos os itens de múltipla escolha ao serem 

selecionados abrem uma janela para que seja marcada a alternativa desejada. Nas 

figuras 18 e 19 podem ser visualizadas as telas do aplicativo.  

Na primeira tela, que pode ser vista na figura 20, é realizado o registro do dia 

da pesquisa e hora que são atualizados conforme o dispositivo que este por sua vez 

geralmente é atualizado on-line. As perguntas da ETAPA 1 têm como objetivo 

identificar qual o terminal que o entrevistado vai avaliar, traçar um perfil do usuário 

com perguntas de múltipla escolha, identificar quem é o pesquisador e verificar a 

origem e o destino de cada usuário. Chamorro-Koc et al. (2009), ressaltam a 

importância do designer conhecer seu usuário, o seu conhecimento cultural, a 

experiência, para não se basear apenas nas suas experiências e entendimentos 
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pessoais para descrever as necessidades deles e a previsão de seu 

comportamento. 

 

 
Figura 18 - Tela de smartphone com visualização da ETAPA 1, ETAPA 2 e ETAPA 3. Também pode 

ser observado o menu fixo, ícones padrão do sistema Android e ícone com opção informações no 
canto superior direito.  

 
 

 
Figura 19 - Tela de smartphone com visualização da etapa FINAL, Informações Gerais da Pesquisa e 

demonstração da janela com opções de resposta.  
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O primeiro item desta etapa é selecionar o terminal onde aparecem as 

opções: Tancredo Neves, Pelópidas Silveira e Macaxeira. Em seguida tem-se o item 

Tipo onde aparecem as opções de usuário (entende-se passageiro) e funcionário. 

Caso seja escolhida a opção funcionário uma nova janela aparece com todos os 

cargos do terminal auxiliar de serviços gerais, vigilante, porteiro, gestor, supervisor, 

motorista, cobrador, atendente da CAC, despachante e orientador de fila. Em 

sequência é preenchido o bairro de origem e destino através de um teclado virtual 

assim como o nome do pesquisador (entrevistador). Nos outros itens, é selecionado 

o sexo, a idade definida por grupos e finalmente e a escolaridade do entrevistado.  

 

 

Figura 20 – Imagem com fluxograma de todas as telas e alternativas de preenchimento da ETAPA 1 
da pesquisa de percepção do usuário.  



 
85 

 

Na ETAPA 2 (figura 21) a pergunta inicial é a forma de pagamento da 

passagem, sendo destrinchadas todas as possíveis possibilidades de utilizar os 

terminais e ônibus. A segunda e terceira perguntas têm como intenção identificar o 

público que utiliza o terminal, é perguntado, respectivamente, a atividade que exerce 

e a faixa de renda salarial sempre se colocando opções fechadas. As próximas duas 

perguntas têm caráter da interação do usuário com o terminal, é perguntado o tempo 

que ele espera pelo ônibus no terminal e quantos dias na semana ele utiliza esse 

terminal, as alternativas de resposta também são fechadas. Posteriormente na etapa 

onde são apresentados os resultados dessa pesquisa serão descritos cada uma das 

alternativas. 

Figura 21 - Imagem com fluxograma de todas as telas e alternativas de preenchimento da ETAPA 2 
da pesquisa de percepção do usuário. 
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Na ETAPA 3 (figura 22) todas as perguntas têm um caráter subjetivo onde o 

usuário avalia diversos itens numa escala de 5 opções (ótimo, bom, regular, ruim ou 

péssimo). Esse tipo de pesquisa pode ser considerado como uma adaptação do 

EWA para análise ergonômica do posto de trabalho na etapa em que o trabalhador 

avalia seu espaço de trabalho, atividades e organização através de uma escala de 4 

opções “boa (++), razoável (+), má (-) ou muito má (-). Assim fica interessante a 

comparação da avaliação do usuário com o do especialista, no caso os 

pesquisadores. O usuário poderia ainda optar pela alternativa “NS/NR” (não sabe ou 

não respondeu) ou “não tem”.  

Os itens dessa etapa foram agrupados em 6 grupos: 

- No grupo 1 são avaliadas a estrutura física e manutenção do terminal, os 

itens para classificação foram: pisos; parede e teto; banheiros; lixeiras; ruas internas 

do terminal (pista de rolamento dos ônibus); pintura; telefones públicos; e placas de 

sinalização interna.  

- No grupo 2 são avaliados os itens relacionados a operação e organização 

do terminal: organizador de filas; tempo de espera; tratamento do motorista dado 

aos usuários, no embarque e desembarque; tratamento do cobrador dado aos 

usuários, no embarque e desembarque; Atuação da fiscalização na operação do 

terminal; horário de funcionamento; embarque e desembarque. 

- No grupo 3 são avaliados os itens relacionados ao conforto ambiental do 

terminal: Proteção contra chuvas e sol, nas plataformas; bancos para sentar; 

Poluição do ar, visual e ou sonora; bebedouros; acessibilidade; iluminação; 

temperatura; localização do terminal; tamanho do terminal; cores do terminal; e 

áreas livres para descanso.  

- No grupo 4 são avaliados os itens relacionados aos serviços oferecidos no 

terminal; Boxes comerciais, serviços e lanchonetes; caixas eletrônicos; opções de 

deslocamentos e destinos; e estacionamentos.  

- No grupo 5 são avaliados os itens relacionados as informações e 

comunicação: Informações sobre linhas e horários; Central de Atendimento - CAC; 

equipamentos de comunicação (quadros de avisos, totens); Campanhas educativas, 

eventos comemorativos e culturais nos terminais; e sistema de comunicação do 

terminal. 
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- No grupo 6 são avaliados os itens relacionados à estrutura da segurança e 

posicionamento dos funcionários quanto a segurança: ação da administração; 

estacionamento correto junto ao meio-fio; circuito interno de câmeras; controle de 

acesso (catracas, portões); respeito dos motoristas à faixa de pedestre do terminal; 

velocidade dos ônibus; e segurança pública policial.  

 

 

Figura 22 – Imagem com fluxograma de todas as telas e alternativas de preenchimento da ETAPA 3 
da pesquisa de percepção do usuário.  

 

Na etapa FINAL (figura 23) a primeira pergunta é a expectativa do usuário se 

em um futuro próximo o terminal irá melhorar, continuar como está ou piorar. A 

segunda e terceira perguntas estão relacionadas e tem como objetivo saber se o 

usuário acredita que reclamando alguma coisa errada surtirá em correção do 

problema e se sua reclamação/sugestão é respondida. A quarta pergunta tem como 

foco a prioridade dada ao usuário na melhoria necessária mais urgente a ser 

realizada neste terminal. A quinta e a última pergunta é a quantidade de integrações 

realizadas na ida e na volta do seu percurso. E por fim, tem-se o botão de finalizar 
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questionário, caso tenha algum item que não foi preenchido ele irá acusar 

solicitando ao pesquisador que realize a pergunta pendente ao usuário, caso não o 

questionário é armazenado e os campos de resposta ficam vazios para a próxima 

pesquisa.  

 

 

Figura 23 - Imagem com fluxograma de todas as telas e alternativas de preenchimento da etapa 
FINAL da pesquisa de percepção do usuário.  

 

Na tela de informações (figura 24) é apresentado o quantitativo de pesquisas 

realizadas, pelo dispositivo utilizado, em cada terminal, dando um feedback para o 

pesquisador saber quantas pesquisas foram feitas e um botão “Exportar dados” que 

possibilita enviar os dados por e-mail. 
 

 

Figura 24 - Imagem com fluxograma da tela “Informações Gerais” da pesquisa de percepção do 

usuário. 
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9 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DE CAMPO 

 

9.1 Resultados do entendimento do sistema estrutural integrado 

 

Através da etapa de entendimento do sistema de transporte, foram colhidas 

informações referentes às operações e normas relevantes. Estas informações 

tornaram-se necessárias, pois deram entendimento do sistema e basearam as 

diretrizes propostas. A seguir estão expostos os dados que foram obtidos através de 

manuais de operação, normas internas e entrevistas com dirigentes do Grande 

Recife.  

O transporte público rodoviário da Região Metropolitana do Recife era 

inicialmente de linhas radioconcétricas, com a maioria delas convergindo para o 

Centro do Recife. Com a implantação do Sistema Estrutural Integrado – SEI, esta 

situação foi modificada passando a ter uma rede de linhas e apresentar uma 

configuração adaptada a evolução da cidade nas questões de desenvolvimento e 

ocupação urbana. 

Na Região Metropolitana do Recife o instrumento de gestão de transporte é 

o Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana de Recife 

– STPP/RMR, gerido pelo Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do 

Recife – CTM. Na figura 25 pode ser visualizado o mapa do SEI. 

O STPP/RMR em seu manual de operação tem como concepção definida 

atender alguns princípios estabelecidos. Um deles é o de funcionar como 

instrumento de inclusão social e universalização dos serviços, permitindo uma maior 

equidade social entre as pessoas de todos os municípios que fazem parte do RMR. 

O SEI tem como objetivo ser constituído por linhas troncais, circulares e 

alimentadoras. As linhas troncais radiais tem como origem os terminais de 

integração e destino o centro do Recife operando nos Corredores Estruturais Radiais 

- CER. As linhas troncais perimetrais que realizam viagens transversais sem passar 

pelo Centro do Recife operando pelos Corredores Estruturais Perimetrais - CEP. As 

linhas circulares e alimentadoras ligam os diversos bairros e áreas não lindeiras dos 

Corredores Estruturais aos Terminais de Integração. 
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Figura 25 - Mapa do sistema estrutural integrado com a localização dos terminais e principais 

corredores. Fonte: Grande Recife. 
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As linhas troncais são divididas em três: 

- Linhas radiais que tem seus itinerários concentrados nos Corredores 

Estruturais Radiais 

- Linhas perimetrais que tem seus itinerários concentrados nos Corredores 

Estruturais Perimetrais 

- Linhas interterminais que tem seus itinerários utilizando qualquer corredor 

do SEI conectando os Terminais de Integração – TI. 

As linhas alimentadoras fazem as ligações dos diversos bairros e 

comunidades com os terminais de integração. O itinerário ocorre por vias locais e 

coletoras; eventualmente em corredores estruturais até alcançar um TI. 

As linhas circulares ligam os TI a vários bairros próximos do terminal e ou 

núcleo central de modo circular com itinerários distintos de ida e volta. As linhas que 

levam os passageiros pelo Centro expandido também são denominadas Circulares.  

Sobre a infraestrutura do STPP/RMR pode-se dizer que ela é composta 

pelos sistemas viários e de circulação, pelos pontos de paradas e de retorno, 

miniterminais, estações e terminais. De acordo com o Manual de operação do 

STPP/RMR o sistema deve ter seus componentes planejados, projetados e 

adaptados para fornecer um tempo mínimo de deslocamento dos usuários e 

melhorar as condições de segurança e conforto. Isso inclui os Terminais de 

Integração.  

Para a nova proposta do SEI o TRO – Transporte Rápido por Ônibus que 

operarão com eficácia máxima as estações, paradas e Terminais devem ser 

construídos no mesmo nível do piso dos veículos para gerar um embarque e 

desembarque de passageiros fácil. Esses equipamentos urbanos devem contribuir 

para um acesso adequado aos usuários com mobilidade reduzida além de garantir 

conforto e segurança para todos os usuários.  

A administração dos terminais é exclusiva da competência do CTM, podendo 

ser delegada a terceiros por prestação de serviços, através de licitação. Ela é 

responsável pela conservação e manutenção das instalações, segurança e 

conservação e manutenção da sinalização e equipamentos do terminal.  

Qualquer atividade comercial desenvolvida nos espaços dos terminais é 

restrita a determinações e critérios estabelecidos pelo CTM, assim como a 

comunicação visual e publicidade. 
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É estabelecido que todos os ônibus do transporte público das linhas da 

Grande Recife tenham o sistema de monitoramento de localização em condições de 

ser conectado ao Sistema Inteligente de Monitoramento da Operação - Simop/STPP 

do CTM, ainda em fase de implantação. 

Os veículos de cada Concessionária devem ser acessíveis, equipados com 

Plataforma Elevatória Veicular – PEV (elevador), para embarque e desembarque de 

pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida ou outra tecnologia similar que 

garanta a acessibilidade de todos os tipos de usuários.  

 

Terminal de Integração  

 

O Manual Operacional do Consórcio Grande Recife define o terminal de 

integração como o equipamento para onde as linhas envolvidas da rede estrutural 

integrada convergem, permitindo o transbordo adequado dos passageiros (usuário 

que utiliza as linhas do sistema de transporte público). 

A estrutura física do SEI tem como característica os corredores estruturais 

que em suas interseções ou locais de concentração de demanda, existam terminais, 

estações ou pontos de troca que possibilitem integrações físicas (transferência do 

usuário de linha ou modo de transporte para outra linha ou modo), operacionais (os 

horários das linhas devem ser coordenados para espera mínima do usuário nas 

trocas de linhas ou modo), tarifárias (mediante o pagamento de uma única 

passagem por sentido no primeiro modal utilizado pelo usuário) adequadas. 

Os terminais, pontos de troca e estações SEI devem ser planejados e 

projetados com objetivo de: 

- Minimizar os tempos, transtornos, e inconveniências do transbordo nas 

integrações; 

- Reduzir os esforços físicos despendidos entre as plataformas de 

desembarque e de embarque; 

- Maximizar as condições de conforto, qualidade ambiental e de segurança 

do espaço utilizado com circulação de pedestre sempre em plataforma para evitar 

que haja conflito com os veículos. 
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O projeto dos terminais conforme Manual de Operação do STTP/RMR 

 

Os terminais são locais definidos previamente pelo CTM e são utilizados 

com a principal finalidade de controle da operação dos veículos de transporte. Neles 

devem ser instaladas infraestruturas mínimas para os funcionários de operação e de 

fiscalização do CTM para o cumprimento dos serviços, com a finalidade de oferecer 

para a população usuária uma maior regularidade e melhor qualidade de serviços no 

transporte público. 

Existem dois tipos de terminais: os terminais de Subúrbio ou Miniterminal 

que é utilizado por um pequeno número de linhas para facilitar o controle da 

operação (apenas um local adequado de trabalho para os funcionários), e o 

Terminal Integrado, que é o foco da pesquisa, onde convergem as linhas da rede 

estrutural integrada correspondente e que devem permitir condições adequadas de 

transbordo. 

Para sua implantação, alguns pontos são observados como: função 

desejada para o terminal; frota em operação de cada linha; média de passageiros; 

número de linhas; condições físicas da área em estudo; os impactos no seu entorno 

e nas atividades adjacentes e interferências no sistema viário e na circulação. 

Os Terminais de Integração são construídos prioritariamente em locais onde 

convergem as linhas radiais facilitando a sua transformação para alimentadora. Eles 

devem oferecer condições adequadas de integração, minimizando o esforço físico 

de transbordo, maximizando a segurança e conforto do local com um melhoramento 

da qualidade ambiental do espaço utilizado.  

Para o bom funcionamento dos Terminais de Integração são necessários 

alguns equipamentos básicos: Plataformas cobertas com iluminação e comunicação 

visual adequadas, local para despachantes, cabines de controle para funcionários de 

operação, fiscalização do CTM, local para atendimento aos usuários, sanitários, 

local para alimentação, telefones públicos, local para administração do terminal e 

área de estocagem de veículos. Podem também ser construídos espaços para 

publicidade e outros serviços como lojas e lanchonetes. 

Requisitos de projeto para elaboração de um terminal de integração: 

- As plataformas de embarque e desembarque devem ser próximas e o 

percurso entre elas com o mínimo de obstáculo; 
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- É desejável que as plataformas de embarque e desembarque sejam 

distintas, pois evita choques entre esses dois movimentos, minimizando a perda de 

tempo do usuário. É desejável que exista uma flexibilidade nos ajustes de intervalo 

das linhas adequando os horários de chegada e saída dos veículos; 

- O espaço das filas previstas deve ser suficiente para cada linha sem gerar 

conflitos e sem impedir a circulação livre dos usuários na integração; 

- Hierarquizar a circulação segregando os deslocamentos das pessoas dos 

veículos. E em caso de cruzamento que as travessias das vias internas sejam feitas 

através de faixas e sinalizações bem definidas; 

- A circulação interna das pessoas nos terminais e os acessos externos 

devem ser estudados em função das peculiaridades de cada um. Observando que a 

participação do usuário externo nem sempre é muito alta, muitas vezes o transbordo 

interno é predominante; 

- Nas plataformas de embarque e desembarque deve-se limitar a presença 

de quiosques comerciais ou de outras atividades, pois esses elementos podem ser 

obstáculos à circulação dos usuários. As áreas adjacentes que não interfiram devem 

ser destinadas a esses serviços quando necessário; 

- As condições de acesso e circulação das pessoas dotadas de 

necessidades especiais devem ter cuidados especiais, não apenas no interior do 

terminal, como nas vias e passeios do entorno. Plataformas de embarque e 

desembarque devem ter os pisos elevados e nivelados com os degraus dos ônibus. 

Garantindo conforto e agilidade; 

- O acesso às plataformas de embarque e desembarque deve ser restrito 

aos passageiros que pagaram tarifas nos ônibus ou nas bilheterias do terminal e 

funcionários de operação; 

- Poderá funcionar, em alguns casos, área disponível para a instalação de 

equipamentos ou atividades complementares, como centros comerciais ou de 

serviços comunitários abertos ao público; 

- Pontos de táxis, bicicletários, boxes para ônibus interurbano e/ou áreas de 

estacionamentos para autos privados devem ser adjacentes, entretanto localizados 

nas áreas externas do terminal; 
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- Os terminais de Integração devem facilmente ser convertidos em abertos, 

bastando para isso desativar os guichês externos de venda de passagens e os 

mecanismos de controle de bloqueios de entrada dos usuários e veículos; 

- Deve-se considerar o número de linhas atuais e futuras; 

- O número de baias de embarque e desembarque e os tipos de veículos a 

serem utilizados; 

- Os tempos previstos de embarque e desembarque; 

- Áreas de estocagem de veículos; 

- Número de guichês ou bilheterias para venda de passagens; 

- Quantidade e o tipo de bloqueio de controle de acesso; 

- As atividades e instalações necessárias para o pessoal de administração 

do terminal e de controle operacional das linhas (despachantes e fiscais); 

- Tipos de linhas e características físicas e operacionais; 

- Estimativa da quantidade de funcionários de operação para definir 

banheiros, lanchonetes, entre outros; 

- Volume estimado de passageiros; 

- Tipos de veículos que operarão no terminal; 

- Sempre que possível, áreas para estacionamento de automóveis, bicicletas 

e taxis; 

- Sistema de informação ao usuário; 

- Devem ser feitos estudos minuciosos para o acesso ao terminal dos 

veículos e pedestres para evitar acidentes e quilometragens desnecessárias. 

 

Operação do terminal 

 

Nos terminais são concentradas as informações relativas à operação diária 

das linhas através de formulários próprios ou através do Sistema de Monitoramento 

da Operação – Simop/STPP. 

Os fiscais são responsáveis por monitorar a operação dos serviços 

garantindo o cumprimento da programação e o equilíbrio entre a oferta e a 

demanda. A programação das linhas integradas deve ter um horário coordenado de 

modo a proporcionar um tempo mínimo de espera entre os veículos. 
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As integrações tarifárias têm como objetivos: proporcionar uma redução no 

custo de deslocamentos, através da racionalização do sistema e redução de custos; 

possibilitar a acessibilidade a serviços, polos ou locais onde não é viável a criação 

de uma linha direta; e ampliar a mobilidade do sistema permitindo o uso da rede do 

sistema estruturalmente integrado. 

A fiscalização dos serviços é exercida por agentes credenciados e 

identificados, com o objetivo de fazer com que os parâmetros técnicos sejam 

cumpridos. O agente também tem poder, quando necessário, de intervir na operação 

do STPP/RMR e definir ações emergenciais para ajustar e/ou dar continuidade na 

execução dos serviços. Caso haja necessidade o fiscal poderá exercer sua função 

ficando isento de se identificar. Ou seja, suas principais funções são: fiscalização, 

monitoramento e controle da operação; vistora da frota; fiscalização dos terminais de 

integração; e fiscalização do transporte remunerado não autorizado. 

Os fiscais de transporte devem priorizar suas atividades de monitoramento e 

fiscalização da má operação dos serviços quando registrada através de queixas dos 

usuários.  

É responsabilidade da fiscalização nos terminais de integração monitorar a 

sincronização dos horários entre linhas troncais e alimentadoras, intervindo na 

operação quando se for necessário. Realizar monitoramento através das câmeras 

instaladas nos terminais, podendo com isso realizar um diagnóstico das 

discordâncias entre a operação realizada da operação programada.  

A finalidade dos Terminais de Integração é proporcionar o transbordo de 

uma linha para outra promovendo uma estrutura de apoio para as concessionárias, 

operadores e funcionários. Além de oferecer ao usuário segurança, conforto e 

qualidade no transbordo e centralizar no terminal um ponto de partida e chegada. 

A função dos gestores dos Terminais Integrados tem como objetivos:  

- Oferecer serviços adequados de transbordo dos passageiros; 

- Criar e manter infraestrutura de serviços, áreas de comercio e apoio para 

atender as necessidades dos funcionários, passageiros e usuários do STPP/RMR; 

- Garantir condições de higiene, segurança e conforto de todos que utilizam 

o terminal; 

- Operar, administrar e explorar os serviços de utilidade pública, comércio, 

publicidade e manutenção da infraestrutura do terminal. 
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Caso haja o descumprimento parcial ou total das obrigações estabelecidas, 

a fiscalização poderá aplicar várias sanções: advertência, multa, apreensão do 

veículo, intervenção na concessão, declaração de caducidade da concessão, 

afastamento do preposto temporária ou definitivamente, retirada do veículo de 

circulação, apreensão do certificado de vistoria do veículo, apreensão de 

documentos obrigatórios e/ou suspensão temporária do serviço. 

Há uma proposta de implantação dos Sistemas Inteligentes de Mobilidade 

para Operação do Transporte Público (SIMOP-TP) que são sistemas que se valem 

de uso de tecnologias de informação e comunicação para realizar o gerenciamento e 

controle de sistemas de transporte. Com objetivo de melhorar o desempenho da 

gestão, fiscalização e planejamento, melhorando a eficiência do serviço.  

Serão disponibilizadas para a população, através de painéis e portal de voz 

localizados nos terminais e locais de interesse, consultas por mensagens de celular 

e via web informações sobre previsão de horários das viagens, itinerários e tempo 

de espera. Através do Portal WEB o usuário poderá visualizar informações gerais 

sobre as linhas como itinerário, roteirização, tempo estimado de viagem e opções de 

deslocamentos. 

O sistema de acesso aos terminais de integração é feito através de 

pagamento de tarifa que é preferencialmente feito por bilhetagem eletrônica com 

cartão inteligente sem contato “Vem”, esse sistema também é utilizado dentro dos 

ônibus através de validadores que são equipamentos que descontam os créditos 

correspondentes a tarifa específica. 

O CTM deve realizar a comunicação direta com os usuários através dos 

mecanismos: Central de Atendimento ao Cliente – CAC, reuniões em sua sede, 

reuniões nas comunidades através de ofícios e solicitações diversas ou da ouvidoria 

da empresa.  

 

Norma Interna de Funcionamento dos Terminais Integrados de Passageiros da 

RMR 

 

A Norma Interna dos Terminais Integrados de Passageiros regulamenta 

todos os que se utilizam dos Terminais Integrados – TI sejam usuários, 

concessionárias, permissionárias, pessoas físicas e jurídicas, locatários e 
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cessionários de dependências do terminal, funcionários e representantes, 

trabalhadores autônomos em atividades nas áreas integrantes destes. 

A gestão dos TI tem como objetivos proporcionar serviços de transbordo de 

passageiros adequados; criar e manter infraestrutura de serviços, áreas de comércio 

e apoio para atendimento aos que utilizam o terminal; garantir condições de 

segurança, higiene e conforto aos que se utilizam do terminal.  

Os terminais são administrados diretamente pelo CTM ou por concessão de 

administração dada pelo CTM. Por meios de gerências específicas compete ações 

como supervisão técnica, orientação normativa, acompanhamento e monitoramento 

dos serviços executados. E em cada terminal deve ter um Gestor para administração 

interna.  

Os terminais de Integração têm horário de funcionamento determinado em 

função das necessidades operacionais de cada terminal, as unidades comercias 

deverão seguir horário para promover as condições necessárias para o bom 

atendimento aos usuários. 

O gestor do terminal junto ao CTM deve fazer cumprir os horários e normas 

para implantação ou reforma de instalações, recepção de materiais, limpeza, 

manutenção e conservação das áreas e espaços ocupados e de uso do público.  

Os serviços de utilidade pública deverão ser mantidos sem interrupção 

durante o horário de funcionamento do terminal. Reparos e abastecimentos só 

poderão ocorrer em horários estabelecidos pelo CTM.  

A limpeza, vigilância, manutenção e conservação das bilheterias, áreas de 

agências e órgãos de serviços são de responsabilidade da empresa ou órgão 

ocupante. Serviços de manutenção, portaria, orientação às filas, vigilância, 

conservação e limpeza nas áreas de uso comum, fachadas externas, plataformas, 

vias de acesso e outras dentro do perímetro dos TI serão de responsabilidade do 

CTM. 

De acordo com as regras de circulação o limite máximo de velocidade nas 

áreas dos Terminais Integrados é de 20km/h.  

É proibido nas áreas dos terminais integrados: circulação fora das faixas 

demarcadas; a permanência de veículos particulares; veículos sem identificação; 

partida de ônibus com as portas abertas; ultrapassar outro veículo em movimento; 

usar buzina; fazer teste motor; impedir a circulação; embarque e desembarque de 
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usuários fora da plataforma determinada, exceto quando autorizado por agentes do 

CTM; manter o motor funcionando sem o motorista na direção do veículo; estacionar 

sem aplicação do freio auxiliar; limpeza e manutenção dos veículos; estacionar fora 

de local especificado.  

As plataformas são exclusivas aos ônibus coletivos e somente para 

embarque e desembarque. Somente será permitida a parada dos ônibus em áreas 

não determinadas com autorização do CTM.  

Constitui obrigação do pessoal que exerce atividades nos Terminais 

Integrados: conduzir-se com atenção e urbanidade; usar uniforme sempre que 

mantiver contato direto com o público; manter compostura adequada ao ambiente; 

cooperar com os elementos da fiscalização; utilizar crachá de identificação legível e 

visível. 

É proibido nos terminais de integração: aliciamento de qualquer natureza, de 

passageiros de ônibus, taxi ou outro meio de transporte; funcionamento de qualquer 

aparelho sonoro ou visual sem autorização do CTM; exercício de atividades 

comerciais não autorizadas; depósito, mesmo que temporário em áreas comuns; 

provocar ou participar algazarras ou distúrbios; criar situações inseguras para si ou 

para outros; fazer refeições fora dos locais apropriados; comércio ambulante de 

qualquer espécie; transitar em áreas proibidas como pista de rolamento; 

desrespeitar as determinações relativas ao movimento e forma de embarque e 

desembarque; praticar vandalismo; permanência ou circulação de mendigos, 

mascates ou vadios; vincular anúncios visuais ou sonoros, notas ou propagandas 

discriminatórias, propagandas político-partidárias e preferências de credo. 

Os terminais possuirão sistema de sonorização para a divulgação dos avisos 

de interesse público e que tenha foco no STPP/RMR. O sistema deve funcionar em 

todo o período de funcionamento e publicar textos claros e concisos.  

A rede de relógios deve ser instalada nas áreas de espera, plataformas de 

embarque e desembarque e área de circulação de pedestre. É vedado colocação de 

relógios particulares em qualquer dependência dos terminais.  

O policiamento dos terminais e fiscalização do trânsito deverá ser realizado 

pelas autoridades competentes com estreita colaboração com o CTM, podendo 

também existir uma complementação desses serviços pela contratação de empresa 

especializada.  
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Os terminais Integrados deverão obedecer integramente ao projeto aprovado 

em conformidade aos órgãos competentes e qualquer modificação deve seguir uma 

análise pelo CTM e padrões estipulados nos projetos aprovados preservando 

principalmente a necessidade do STPP/RMR.  

Locais e instalações próprias para a afixação de cartazes de exposição 

temporária e promoção de eventos patrocinados por órgãos públicos ou caráter 

cultural, turístico ou filantrópico poderão existir nos terminais de integração desde 

que respeitando a programação visual do terminal integrado.  

A Central de Atendimento ao Cliente - CAC será operada pelo CTM e caso 

do terminal integrado não comportar a instalação de uma CAC por dimensões 

pequenas os agentes operacionais irão prestar as informações diretamente a 

administradora.  

Caso existente o serviço de achados e perdidos no terminal integrado os 

objetos encontrados deverão ser recolhidos, classificados, registrados e depositados 

em local adequado. Só será efetuada a entrega mediante comprovação de 

legitimidade de propriedade. Após 30 dias de depósito o objeto será encaminhado 

para a polícia local ou órgão específico.  

 

9.2 Reconhecimento do ambiente a ser avaliado e reconhecimento do ambiente 

em uso 

 

O terminal da Macaxeira possui terreno com topografia desnivelado e com 

uma área total de aproximadamente de 10.650,00 m². Encerra suas atividades das 

00h30 às 4h, funcionando durante 20 horas e 30 minutos todos os dias. Os horários 

de maior fluxo de passageiros são de 6h as 8h e de 17h as 19h30. De acordo com a 

administração do terminal, o tempo de intervalo entre os ônibus em horário de pico é 

de até 10 minutos e fora do horário de pico até 25 minutos. 

Na figura 26 é possível visualizar a planta baixa do terminal da Macaxeira tal 

como ele é hoje, projeto original. 
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Figura 26 – Planta baixa escala livre do terminal integrado Macaxeira. Fonte: Grande Recife, 
adaptado pelo autor. 

 

O terminal Tancredo Neves possui terreno com topografia nivelada e com 

uma área total de aproximadamente de 12.880m². Encerra suas atividades das 

01h30 às 4h40, funcionando durante 20 horas e 50 minutos, todos os dias. Os 

horários de maior fluxo de passageiros são de 6h as 9h e de 17h as 20h. De acordo 

com a administração do terminal, o tempo de intervalo entre os ônibus em horário de 

pico é de até 10 minutos e fora do horário de pico até 40 minutos. 

Na figura 27 é possível visualizar a planta baixa do terminal Tancredo Neves 

tal como ele é hoje, projeto original. 

 

Figura 27 – Planta baixa escala livre do terminal integrado Tancredo Neves. Fonte: Grande 
Recife, adaptado pelo autor. 

 

O terminal Pelópidas Silveira possui terreno com topografia nivelada e com 

uma área total de aproximadamente de 32.580m². Encerra suas atividades das 
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01h05 às 4h, funcionando durante 20 horas e 55 minutos, todos os dias. Os horários 

de maior fluxo de passageiros são de 5h as 9h e de 17h as 21h. De acordo com a 

administração do terminal, o tempo de intervalo entre os ônibus em horário de pico é 

de até 50 minutos e fora do horário de pico até 1h10 minutos. 

Na figura 28 é possível visualizar a planta baixa do terminal Pelópidas 

Silveira tal como ele é hoje, projeto original. 

 

 

Figura 28 – Planta baixa escala livre do terminal integrado Pelópidas Silveira. Fonte: Grande Recife, 

adaptado pelo autor. 

 

Na tabela 6 a seguir é apresentado a demanda de usuários, a quantidade de 

linhas, a quantidade de ônibus e o número de viagens realizadas por cada terminal. 

 

Tabela 6 - Frota e viagens  

Terminal Linhas Frota Viagens Usuários por dia 

Macaxeira 13 152 1498 60.000 
Tancredo Neves 26 | metrô 152 1732 43.000 

Pelópidas Silveira 21 138 1927 69.000 

Fonte: Grande Recife. 

 

Dividindo a quantidade de usuários pelo número de viagens realizadas por 

terminal obtém-se um valor médio de pessoas por ônibus, claro se for considerada a 

distribuição homogênea de pessoas em todos os horários. No terminal da Macaxeira 

verifica-se uma média de 40 usuários por ônibus em cada viagem, no terminal 

Tancredo Neves tem-se uma média de 24,8 usuários e no terminal de Pelópidas 

Silveira verifica-se 35,8 passageiros por ônibus.  
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9.2.1 Características físicas dos terminais integrados  

 

Na tabela 7 e quadros 2 a 7 são descritas as características físicas 

estruturais dos terminais, com a finalidade de termos um panorama da situação dos 

componentes que os formam, bem como sua atual situação.  

 
Tabela 7 – Áreas, formatos e características de acesso nos Terminais Integrados Macaxeira, 
Tancredo Neves e Pelópidas Silveira. 

Terminal 
Área do 
terreno 

Área 
construída 

Formato Acesso 

Macaxeira 10.650m² 2.875m² Circular 1 entrada/saída de veículos;  
1 entrada/saída pedestre. 
 

Tancredo 
Neves 

12.880m² 3.350m² Retangular 1 entrada de veículos; 
1 saída de veículos; 
1 entrada/saída de pedestres (via 
pública); 
1 entrada/saída pedestre por metrô. 
 

Pelópidas 
Silveira 

32.580m² 5.452m² Retangular 
(longilíneo) 

2 entradas/saídas de veículos;  
2 entradas/saídas pedestre. 

Fonte: Grande Recife, adaptado pelo autor. 

 

 
Quadro 2 – Características das cobertas nos Terminais Integrados Macaxeira, Tancredo Neves e 
Pelópidas Silveira. 

Terminal Coberta Observação 

Macaxeira Telha fibrocimento e 
por laje de concreto. 

Plataforma de desembarque não possui coberta. 
Não apresenta problemas de infiltração, estando em 
perfeito estado de conservação. 

Tancredo Neves Telha fibrocimento e 
por laje de concreto. 

Não apresenta nenhum problema. 

Pelópidas 
Silveira 

Telha fibrocimento e 
por laje de concreto. 

Não apresenta nenhum problema. 

 

 

Quadro 3 – Características dos pisos nos Terminais Integrados Macaxeira, Tancredo Neves e 
Pelópidas Silveira. 

Terminal Piso 
plataforma 

Piso do 
BWC|COPA|ADM 

Pista de 
rolamento 

Observação 

Macaxeira Granilite cinza 
e concreto 
(plataforma de 
desembarque). 

Cerâmica bege. Pavimentação 
de intertravado 
hexagonal. 

Sem presença de piso 
tátil, sujo, falhas, 
rachaduras e piso 
quebrado. 

Tancredo 
Neves 

Granilite cinza. Cerâmica bege. Pavimentação 
por concreto 
em placas e 
tijolo 
intertravado. 

Piso da plataforma sujo. 

Pelópidas 
Silveira 

Granilite cinza 
e cerâmica 
bege. 

Cerâmica bege. Pavimentação 
por concreto 
em placas. 

Piso sujo, cerâmicas 
quebradas, piso tátil 
interrompido por obras. 
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Quadro 4 - Características das paredes nos Terminais Integrados Macaxeira, Tancredo Neves e 
Pelópidas Silveira. 

Terminal Paredes externas Paredes internas Observação 

Macaxeira Cerâmica 10x10cm na 
cor cinza claro e 
algumas pilastras com 
acabamento em pintura 
óleo cinza médio. 

Azulejo branco banheiros/copa e 
nas paredes internas da área 
administrativa são revestidas 
com massa corrida e pintura 
acrílica branca e com uma faixa 
de 1 metro do piso para cima de 
tinta óleo cinza médio. 

Parede sem 
manutenção e 
com azulejos 
quebrados. 

Tancredo Neves Cerâmica 10x10cm na 
cor azul e algumas 
pilastras com 
acabamento em pintura 
branca. 

Cerâmica 10x10cm na cor 
branca e algumas das paredes 
internas da área administrativa 
são revestidas com massa 
corrida e pintura. 

Apresentam sinais 
de falta de 
manutenção, 
principalmente de 
pintura. 

Pelópidas 
Silveira 

Cerâmica 10x10cm na 
cor marrom e algumas 
pilastras com 
acabamento em pintura 
branca. 

Cerâmica 10x10cm na cor 
branca e algumas das paredes 
internas da área administrativa 
são revestidas com massa 
corrida e pintura. 

Parede sem 
manutenção de 
pintura. 

 

Quadro 5 - Características das portas e janelas nos Terminais Integrados Macaxeira, Tancredo Neves 
e Pelópidas Silveira. 

Terminal Portas Janelas Observação 

Macaxeira Madeira na 
cor marrom 
ou branca. 

Alumínio com vidro na 
cor cinza e vidros com 
revestimento fumê 
(algumas). 

Problemas nas maçanetas quebradas 
ou ausentes, algumas portas estão 
rachadas, falta de pintura e 
dobradiças com defeito | As janelas 
possuem dimensões suficientes de 
acordo com legislações municipais. 

Tancredo Neves Alumínio tipo 
veneziana na 
cor preta. 

Alumínio preto com vidro 
revestido com fumê. 

Dimensões suficientes de acordo com 
legislações municipais. 
Janelas em perfeito estado. 

Pelópidas 
Silveira 

Madeira na 
cor marrom 
ou branca. 

Alumínio com vidro na 
cor cinza e vidros com 
revestimento fumê. 

Maçanetas quebradas ou ausentes, 
portas rachadas, falta de pintura, 
dobradiças com defeito; 
Dimensões suficientes de acordo com 
legislações municipais. 

 

Quadro 6 - Características das instalações elétricas e iluminação nos Terminais Integrados 
Macaxeira, Tancredo Neves e Pelópidas Silveira. 

Terminal Instalações elétricas  Iluminação Observação 

Macaxeira Tipo mista, aparente e 
embutida. 

Lâmpadas tipo 
fluorescente.  
 

Na plataforma de desembarque a 
iluminação é feita pelos postes do 
terminal; 
A iluminação é bem distribuída de 
forma planejada; 
Muitas lâmpadas queimadas ou sem 
funcionar. 

Tancredo Neves Tipo mista, aparente e 
embutida. 

Lâmpadas tipo 
fluorescente.  
 

A iluminação é bem distribuída de 
forma planejada; 
Muitas lâmpadas queimadas ou sem 
funcionar. 

Pelópidas 
Silveira 

Tipo mista, aparente e 
embutida. 

Lâmpadas tipo 
fluorescente. 
 

A iluminação é bem distribuída de 
forma planejada; 
Muitas lâmpadas queimadas ou sem 
funcionar. 
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Quadro 7 – Características dos banheiros nos Terminais Integrados Macaxeira, Tancredo Neves e 
Pelópidas Silveira. 

Terminal Instalações Chuveiros Torneiras Pias 
Privadas e 
mictórios 

Observação 

Macaxeira Embutidas PVC  PVC Porcelana 
embutida em 
bancada de 
granito. 

Porcelana 
branca com 
descarga 
suspensa de 
PVC. 

Torneiras, 
descargas, 
pias e 
privadas 
quebradas ou 
ausentes. 

Tancredo 
Neves 

Embutidas PVC Metal Lavatórios 
embutidos 
bancadas 
em granito 
e pias 
isoladas. 

Porcelana 
branca com 
descarga 
embutida. 

Torneiras, 
descargas, 
pias e 
privadas 
quebradas ou 
ausentes. 

Pelópidas 
Silveira 

Embutidas PVC  PVC Porcelana 
embutida em 
bancada de 
granito. 

Porcelana 
branca com 
descarga 
suspensa de 
PVC. 

Torneiras, 
descargas, 
pias e 
privadas 
quebradas ou 
ausentes. 

 

 

Com a observação das características físicas foi verificada a falta de 

manutenção especializada em todos os terminais estudados. Constatou-se também 

a presença de vandalismo, que é percebida facilmente nos banheiros. Outros 

problemas foram notados, tais como relativos à segurança e proteção contra 

incêndio, que é feita por extintores e hidrantes, nos quais alguns extintores não 

estão nos locais onde há sinalização e alguns estão fora do prazo de validade; o 

terminal também não possui sinalização de emergência, nem instruções em caso de 

acidentes.  

Os terminais possuem acesso à internet via conexões sem fio e a cabo, no 

entanto, está disponível apenas para funcionários administrativos.  Caso o acesso 

ao sistema global de redes de computadores fosse público, traria para os usuários 

comodidade, acesso à informação, entretenimento, entre outros benefícios.  

 

9.2.2 Setorização 

 

Na figura 29 são apresentadas as plantas dos terminais divididos por setores 

para a melhor identificação e entendimento do funcionamento e visualização de sua 

estrutura física.  A setorização foi definida junto com os gestores dos terminais que 
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através de um passeio acompanhado explicaram o funcionamento do sistema, bem 

como suas atividades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* As partes verdes pontilhadas são os jardins dos terminais. 
Figura 29 – Setorização dos Terminais Integrados Tancredo Neves, Pelópidas Silveira e Macaxeira, 

respectivamente. Fonte: Grande Recife, adaptado pelo autor. 
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A seguir estão descritos os setores componentes dos Terminais Integrados e 

suas respectivas atividades: 

 

Central de Atendimento ao Consumidor – CAC 

Este é o setor responsável pelo atendimento aos passageiros do terminal, 

através da CAC os usuários podem solicitar informações, realizar reclamações e 

sugestões ao sistema, denunciar abusos das concessionárias, saber itinerários, 

tempo de viagem. Neste setor trabalha um funcionário por turno: o atendente da 

CAC.  

 

Administração do terminal 

Este é o setor responsável em administrar todo o funcionamento do terminal, 

as atividades principais são gerir os funcionários que trabalham para o terminal e 

fiscalizar as empresas concessionárias para que elas cumpram corretamente as 

viagens e atendam a demanda de passageiros. Neste setor trabalha apenas um 

funcionário por turno, o gestor. No local do administrativo estão concentradas salas 

de depósito de material de limpeza, de água e outros materiais. 

 

Sanitários 

Os sanitários são responsáveis para atender as necessidades fisiológicas 

dos passageiros e funcionários do terminal. Os banheiros são divididos em 

masculino e feminino. Existem sanitários exclusivos para os funcionários, que 

permitem a possibilidade de tomar banho e guardar pertences pessoais em armários 

de ferro (vestiários).  

 

Acesso de pedestres  

Este é o espaço da comunicação entre o terminal e as vias públicas, ele é 

responsável pela entrada e saída de usuários que querem adentrar no terminal 

caminhando. Neste espaço há bilheterias com catracas e portões de acesso. O 

acesso de pedestre também pode ser feito por passarelas que ligam os terminais do 

metrô com os terminais de integração, os passageiros que utilizam essas passarelas 

não pagam novas tarifas tendo o direito à gratuidade de um modal para outro.   
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Pontos de taxis 

Neste local estão localizados os taxistas que levam e trazem passageiros 

para os terminais. Os taxis fazem parte do sistema de transporte integrando os 

modais taxis-ônibus, mas seus passageiros devem adentrar no terminal pelo acesso 

de pedestre pagando normalmente a tarifa. Este local não será avaliado pois não é 

de responsabilidade do Grande Recife.  

 

Copa | sala de refeição para os funcionários 

Este local está destinado para os funcionários realizarem suas refeições, ele 

é equipado com pia, micro-ondas, mesa ou bancada para refeição e armários. Neste 

espaço, o funcionário do terminal pode descansar no seu intervalo, bem como 

preparar sua comida e armazenar objetos pessoais. 

 

Bilheteria 

As bilheterias ficam no acesso de pedestre e elas são responsáveis por 

cobrar a tarifa dos usuários que adentram caminhando no terminal, em cada cabine 

trabalha um funcionário por turno. Esses funcionários fazem a mesma função dos 

cobradores de ônibus, só que para o terminal.  

 

Pista de rolamento para ônibus  

Espaço destinado exclusivamente para os ônibus trafegarem, são as ruas 

internas do terminal que servem para os ônibus adentrarem o terminal para 

embarcar e desembarcar os passageiros. Nessas vias estão localizadas as 

passarelas de pedestre e/ou faixas de pedestre.  

 

Estacionamento 

Este local é destinado ao estacionamento de veículos particulares, nos 

terminais da Macaxeira e Pelópidas Silveira é exclusivo para funcionários do 

terminal e rodoviários, já no terminal de Tancredo Neves, ele é aberto tanto para os 

funcionários quanto para carros particulares que desejam realizar a integração de 

modais (carro particular-ônibus), para isso os passageiros dos carros devem realizar 

o acesso ao terminal pela bilheteria.  
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Local para estocagem de ônibus  

Este local é responsável pelo estacionamento dos ônibus que não estão 

circulando, ou que estejam aguardando o horário de saída.  

 

Plataforma de desembarque 

Dos terminais analisados, o único que possui plataforma de desembarque 

separada é o TI Macaxeira, os outros dois possuem uma área destinada ao 

desembarque.  Estes locais têm como função apenas o desembarque dos 

passageiros de ônibus que estejam chegando ao terminal.  

 

Portaria 

As portarias estão localizadas próximas às entradas dos estacionamentos e 

no acesso de veículos do terminal, sua função é controlar o acesso de veículos não 

autorizados nos terminais e impedir a entrada de pedestre por esse acesso.  

 

Plataforma de embarque  

Esta é a maior área do terminal, ela é destinada aos passageiros, tem como 

função orientá-los até o local exato e facilitar o processo de embarque. Na 

plataforma, os usuários transitam, formam filas para o embarque, descansam nos 

bancos, esperam pessoas, utilizam telefones, se alimentam, vão ao sanitário, 

conversam com outros usuários, solicitam informações, esperam os ônibus, enfim, 

diversas são as atividades realizadas na plataforma, sendo essas citadas as mais 

realizadas. Na plataforma estão localizados os mobiliários e equipamentos urbanos.  

 

Lojas e serviços de conveniência  

Esses locais são pequenos comércios que existem no terminal integrado, 

com diversas especialidades e com o intuito de dar comodidade aos usuários. Nas 

lojas são vendidos artigos de conveniência e alimentos. Esses espaços não serão 

avaliados em seu interior pela pesquisa em curso, pois apresentam grande 

variedade de serviços, cabendo a eles um estudo exclusivo.  

 

Despachante 

Este local é responsável por coordenar a chegada e saída dos ônibus, 

garantindo que o itinerário seja cumprido rigorosamente. Nele trabalham 
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funcionários das empresas concessionárias, que interagem diretamente com os 

cobradores e motoristas. Nesta pesquisa não foi realizado nenhum trabalho 

aprofundado neste setor, pois é de responsabilidade das concessionárias, o que 

necessitaria de outras autorizações.  

 

9.2.3 Funcionários do terminal 

 

Junto aos gestores de cada terminal foram realizados levantamentos dos 

funcionários que são de responsabilidade do Consórcio Grande Recife e foram 

elaboradas as tabelas 8, 9 e 10 que apresentam as funções, o quantitativo e os 

horários de cada funcionário.  

 
Tabela 8 – Turnos e horários dos funcionários do Terminal da Macaxeira. 

Função Quantidade Horários 

Gestor 1 
1 

6h – 14h (diarista, segunda a sábado) 
14h – 22h (diarista, segunda a sábado) 

Supervisor 1 22h – 6h (diarista, segunda a sábado) 
Orientador de fila 7 

8 
5h30– 11h30 (diaristas, segunda a sábado) 
15h – 21h (diaristas, segunda a sábado) 

Auxiliar de serviços 
gerais 

4 
10(duas equipes com 5) 

16h – 22h (diaristas, segunda a sábado) 
6h – 18h (regime de plantão 12h x 36h) 

Seguranças 8 (duas equipes com 4) 
8 (duas equipes com 4) 

7h – 19h (regime de plantão 12h x 36h) 
19h – 7h (regime de plantão 12h x 36h) 

Porteiros 4 (duas equipes com 2) 
4 (duas equipes com 2) 

7h – 19h (regime de plantão 12h x 36h) 
19h – 7h (regime de plantão 12h x 36h) 

Atendente da CAC 1 
1 

8h – 14h (diarista, segunda a sábado) 
14h – 20h (diarista, segunda a sábado) 

TOTAL 58 -  

 

 

Tabela 9 – Turnos e horários dos funcionários do Terminal Tancredo Neves. 

Função Quantidade Horários 

Gestor 1 
1 

6h – 14h (diarista, segunda a sábado) 
14h – 22h (diarista, segunda a sábado) 

Supervisor 1 22h – 6h (diarista, segunda a sábado) 
Orientador de fila 8 

6 
5h30– 11h30 (diaristas, segunda a sábado) 
15h – 21h (diaristas, segunda a sábado) 

Auxiliar de serviços 
gerais 

5 
10(duas equipes com 5) 

16h – 22h (diaristas, segunda a sábado) 
6h – 18h (regime de plantão 12h x 36h) 

Seguranças 8 (duas equipes com 4) 
6 (duas equipes com 3) 

7h – 19h (regime de plantão 12h x 36h) 
19h – 7h (regime de plantão 12h x 36h) 

Porteiro 4 (duas equipes com 2) 
4 (duas equipes com 2) 

7h – 19h (regime de plantão 12h x 36h) 
19h – 7h (regime de plantão 12h x 36h) 

Atendente da CAC 1 
1 

8h – 14h (diarista, segunda a sábado) 
14h – 20h (diarista, segunda a sábado) 

TOTAL 56 -  
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Tabela 10 – Turnos e horários dos funcionários do Terminal Pelópidas Silveira. 

Função Quantidade Horários 

Gestor 1 
1 

6h – 14h (diarista, segunda a sábado) 
14h – 22h (diarista, segunda a sábado) 

Supervisor 1 22h – 6h (diarista, segunda a sábado) 
Orientador de fila 13 

7 
5h30– 11h30 (diaristas, segunda a sábado) 
15h – 21h (diaristas, segunda a sábado) 

Auxiliar de serviços 
gerais 

9 
18(duas equipes com 5) 

16h – 22h (diaristas, segunda a sábado) 
6h – 18h (regime de plantão 12h x 36h) 

Seguranças 8 (duas equipes com 4) 
8 (duas equipes com 3) 

7h – 19h (regime de plantão 12h x 36h) 
19h – 7h (regime de plantão 12h x 36h) 

Porteiro 6 (duas equipes com 3) 
4 (duas equipes com 2) 

7h – 19h (regime de plantão 12h x 36h) 
19h – 7h (regime de plantão 12h x 36h) 

Atendente da CAC 1 
1 

8h – 14h (diarista de segunda a sábado) 
14h – 20h (diarista de segunda a sábado) 

TOTAL 78 -  

 

 

A seguir estão descritas as funções dos funcionários: 

- O gestor é um funcionário concursado pelo Consórcio Grande Recife para 

o cargo e tem as funções de: gerenciar todos os funcionários descritos nas tabelas  

8, 9 e 10, ser responsável pela ligação entre o Grande Recife e o terminal, atuar 

como fiscal no controle do cumprimento de horário das concessionárias e 

inspecionar os problemas operacionais e estruturais. Em cada terminal são dois 

gestores, um em cada turno, com uma carga horária de 8 horas diurnas, de segunda 

a sábado. O gestor trabalha no setor administrativo do terminal;  

- O supervisor é um funcionário de uma empresa terceirizada (Adlin) que é 

responsável por administrar o terminal durante a noite e madrugada, tendo função 

próxima ao gestor. Não foi possível entrevistar esse funcionário por conta do horário 

do seu turno. Há apenas um supervisor por terminal que trabalha 8 horas, de 

segunda a sábado.  O supervisor trabalha na mesma sala do gestor. 

- O orientador de fila é um funcionário de uma empresa terceirizada e tem a 

função de orientar, organizar e controlar as filas. Tem um papel de educador, para 

que as pessoas respeitem a fila e embarquem em local adequado. Eles trabalham 

em turnos de 6 horas, de segunda a sábado, e são divididos por equipe. Como o 

quantitativo de orientador é menor que o número de linhas, eles são destinados 

apenas às áreas mais críticas e com maior volume de passageiros. Os orientadores 

de fila trabalham próximos às plataformas nas áreas de embarque e desembarque.  

- O auxiliar de serviços gerais também é um funcionário de uma empresa 

terceirizada e tem a função de manutenção da limpeza dos terminais, eles são 
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divididos por setores e equipes, cada equipe tem uma área em que deve ser 

realizado o trabalho. Eles trabalham na modalidade diarista (6 horas de segunda a 

sábado) e plantonista (12 horas trabalhadas por 36 horas de descanso). Trabalham 

em todos os setores, cuidando da limpeza de cada espaço.  

- O segurança é um funcionário de uma empresa terceirizada, tem a função 

de manter a ordem, zelar pelo patrimônio dos terminais e pela segurança dos 

passageiros e funcionários. Eles trabalham por setor e em equipes. Sua carga 

horária é através de regime de plantão, com 12 horas trabalhadas por 36 horas de 

descanso. Trabalham em toda a extensão do terminal, realizando rondas para 

garantir a segurança. 

- O porteiro também é um funcionário de uma empresa terceirizada, sua 

função é controlar a entrada e saída de veículos autorizados e impedir a entrada de 

pedestres pelo acesso de veículos nos terminais. Eles trabalham em guaritas 

localizadas próximas aos acessos de veículos.  

- Atendente da CAC é um funcionário de uma empresa terceirizada que é 

formada por uma associação de portadores de deficiência física, ou seja, todos os 

funcionários possuem alguma deficiência física. Sua função é atender os 

passageiros, servindo como comunicação para o Grande Recife, atendem 

reclamações, sugestões, elogios e dão informações. O trabalho é de 6 horas de 

segunda a sábado. O local de trabalho é a sala do Centro de Atendimento ao 

Consumidor – CAC onde trabalha um funcionário por turno.  

 

9.2.4 Opinião dos funcionários 

 

Foram realizadas entrevistas e passeios acompanhados com os 

funcionários. Foi solicitado que eles dissessem quais eram os problemas, os pontos 

que deveriam melhorar com mais urgência nos terminais e qual era a maior 

dificuldade deles na realização dos seus trabalhos.  

Nos quadros 8 a 13 estão descritas as opiniões por grupos de funcionários e 

comentários referentes à origem do depoimento. Estes dados foram fundamentais 

para o conhecimento das suas necessidades e posterior elaboração de diretrizes 

que satisfizessem os anseios desses usuários na relação com seu ambiente de 

trabalho.  
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Quadro 8 – Opinião da gestão dos terminais 

(continua) 

Opinião / depoimento Comentário 

“O terminal possui uma demanda maior que sua 
capacidade”. 

Opinião apontada sobre o principal 
problema do terminal da Macaxeira. 

Calor da cabine; tamanho muito pequeno; cobertura 
que não protege contra o sol e a chuva; banheiro mais 
próximo para os funcionários; falta de ar condicionado; 
necessidade de outra cabine para o acesso ao 
estacionamento e necessidade de portões eletrônicos 
para um maior controle. 

Pontos apontados sobre a estrutura do 
terminal da Macaxeira que precisam ser 
adequados, criados ou adquiridos. 

“Deveria existir um projeto de reciclagem”. 
“A Universidade tem que estar presente no 
desenvolvimento dos projetos”. 

Sugestões do gestor para a implantação 
de projetos de sustentabilidade e mais 
pesquisas, visando melhorias. 

Falta um sistema de câmeras, falta um sistema de som 
e um sistema de informação através das TVs do 
terminal que deveriam ter informações sobre o trânsito 
da cidade e/ou com o tempo de chegada dos ônibus 
através dos GPS.  

Reclamações sobre a necessidade de 
implantar sistemas para facilitar as 
operações do terminal Tancredo Neves. 

Dificuldade de acesso dos cadeirantes por conta dos 
organizadores de fila, que não permitem a passagem 
do cadeirante para o local de acesso.  

Falha de projeto no Terminal Tancredo 
Neves. 

Falta de manutenção especializada na estrutura o 
terminal. 

Opinião de todos os gestores de todos os 
terminais com relação à manutenção 
periódica. 

Possui uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) 
próxima. Integração com o metrô. A redondeza possui 
um potencial para o comércio. 

Pontos positivos ditos pelo gestor do 
terminal Tancredo Neves, sobre a 
localização do terminal. 

Falta de segurança. Ausência de sistema informatizado 
para controle dos ônibus. Trânsito: falta de corredores 
exclusivos. 

Pontos negativos apontados pelo gestor do 
terminal Tancredo Neves. 

“Quando falta energia no terminal, a bilhetagem é feita 
através de um ônibus colocado na frente do terminal”. 
 
 

Observação realizada quanto ao 
procedimento do terminal Tancredo Neves 
quando falta energia. Além de parar de 
funcionar o elevador por falta de um 
gerador.  

“No terminal eles possuem três carros reservas (ônibus) 
para cobrir as lacunas na programação ou suprir a 
necessidade de uma demanda diferente”. 

Observação feita por um dos gestores do 
Tancredo Neves de como é a operação de 
cobrir eventuais lacunas na frota. 

“Não tem um sistema de câmeras”. 
 

Ponto negativo apontado pelo gestor do 
TITN. 

“A malha viária não faz ser possível cumprir os horários. 
Não há confiabilidade no transporte por ônibus. Os 
usuários não confiam na pontualidade e qualidade dos 
serviços de transporte rodoviário”. 

Depoimento de um dos gestores do TITN 
sobre o que seria para ele a principal 
dificuldade e problema do sistema de 
transporte da cidade. 

“O terminal é muito pequeno para a quantidade de 
ônibus; A população quebra os bebedouros e demora 
muito para chegar outros; a questão da água é tranquila 
para os funcionários, nós utilizamos os bebedouros dos 
despachantes; as campanhas educativas são precárias, 
pois é uma equipe para todos os terminais; a população 
tem informações limitadas, poderíamos utilizar telões 
para apresentar notícias relevantes, como as 
informações do twitter e do JC trânsito”. 

Depoimento do gestor em relação ao 
tamanho do terminal, a água potável para 
consumo, campanhas educativas e a 
informação que chega aos passageiros. 

“O terminal fecha muito tarde”. Opinião quanto à elevada carga horária 
dos funcionários do terminal Pelópidas 
Silveira. 

No começo recebemos treinamento da função. Depoimento quanto ao treinamento dado 
pela empresa para a função de gestor. 
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 (conclusão) 

Opinião / depoimento Comentário 

“As vantagens desse terminal é que a população é mais 
educada e temos uma boa estrutura física se 
compararmos com outros terminais, a bronca é com o 
piso escorregadio e pela sua dimensão ser grande fica 
difícil de monitorar tudo... não tem como monitorar”. 

Vantagens explanadas por um gestor do 
terminal Pelópidas Silveira. 

“Um dos problemas que temos aqui (TIPS) e na 
Macaxeira, isso também é comum, é quando os ônibus 
demoram por conta do trânsito e a população tenta 
fechar o terminal... como temos mais vias de entrada é 
mais difícil fechar completamente, já na Macaxeira 
fecham tudo, nem entra nem sai ônibus”. 

Um dos grandes problemas explanados 
por um gestor do terminal Pelópidas 
Silveira. 

Precisamos de locais mais adequados para o 
estacionamento das frotas. O terminal precisa de mais 
ônibus, sistemas de câmeras e de som, organizador de 
fila adequado às portas dos ônibus. 

Necessidade do terminal Pelópidas 
Silveira. 

Minha principal função é fiscalizar os problemas 
operacionais e estruturais. 

Depoimento de um gestor quanto a sua 
função realizada no terminal. 

Aqui na sala a gente precisaria ter cortinas, bwc 
exclusivo, bebedouro, micro-ondas. 

Necessidades do posto de trabalho do 
gestor do Pelópidas Silveira. 

O terminal é muito grande e é difícil se comunicar e 
fiscalizar tudo. 

Um dos grandes problemas explanados 
por um gestor do terminal Pelópidas 
Silveira. 

Não possui uma linha que ligue nem para Rio Doce, 
nem para Xambá. 

Um dos grandes problemas explanados 
por um gestor do terminal Pelópidas 
Silveira. 

 

 

 

Quadro 9 – Opinião dos seguranças 

 

 

 
 

Opinião / depoimento Comentário 

Deveriam ter mais ônibus; 
Os usuários invadem os ônibus, não há respeito às 
normas; 
Mais ônibus articulados. 

Pontos relatados como principais 
dificuldades e solução para melhorar o 
desempenho do terminal da Macaxeira. 

As pilastras dificultam o embarque e desembarque 
(pilastras novas para apoiar o novo telhado por conta 
do sol); 
“A nossa maior dificuldade é conter o pessoal para 
respeitar as filas”. 

Principais problemas relatados pelos 
seguranças em relação ao Pelópidas 
Silveira. 
 
 

A gente almoça e volta para o trabalho, não temos 
tempo de descanso. 

Depoimento sobre intervalos de descanso. 

Na entrada do terminal uma das catracas está 
quebrada. 

Relato de problema do terminal Pelópidas 
Silveira. 

“Falta apoio da segurança pública, que não tem!” Relato de quase todos os seguranças.  

“Na plataforma tem horários bem ventilados”. Observação quanto à condição da 
temperatura do posto de trabalho do 
segurança do Pelópidas Silveira. 

“O tempo de espera do usuário depende do trânsito da 
cidade e no horário de pico fica bastante complicado”. 

Ponto de problema relatado pelo 
funcionário. 
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Quadro 10 – Opinião do atendente da CAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opinião / depoimento Comentário 

Instalação elétrica embutida; 

Acessibilidade na catraca. 

Pontos levantados como críticos pelo 

atendente da CAC do TI Macaxeira.  

“O terminal ficou mais protegido contra sol e chuva com 
a adequação da coberta”. 

Opinião sobre a estrutura do terminal 

Pelópidas Silveira. 

Treinamento para comunicação com deficientes 
auditivos e mudos. 

Ponto que o atendente levantou como 

falha na comunicação. 

“Falta computador, rádio de comunicação interno, 
telefone fixo, banheiro próximo, bebedouro na sala, 
manutenção do ambiente de trabalho”. 

Depoimento sobre pontos que dificultam a 

realização do trabalho do atendente. 

A maior reclamação é pelo não cumprimento dos 
horários dos ônibus. 

Declaração dada pelo atendente como 

sendo a maior reclamação dos usuários 

para o setor da CAC do TI Pelópidas 

Silveira. 

“A CAC tem uma função aqui também de achados e 
perdidos... já encontrei documentos e comuniquei por 
redes sociais à pessoa onde estava seu documento”. 

Depoimento do funcionário quanto a outra 

função da CAC do Tancredo Neves. 

Boa administração. Limpeza. Tem usuários mais 

educados que em outros terminais. 

Pontos positivos do Terminal Tancredo 

Neves. 

Falta de informação aos usuários. Não há água mineral 

para os funcionários. Quebram os bebedouros públicos. 

Só há policiamento quando solicitado. 

Pontos negativos do TI Tancredo Neves. 

Falta de manutenção nos coletivos. Elevador quebrado 

(cadeirante). Falta de urbanidade (cobrador e 

motorista). 

Principais reclamações feitas ao setor da 

CAC do Tancredo Neves. 

Não recebemos treinamento. Normalmente nos 

comunicamos através de mímica mesmo. 

Resposta dada em relação ao recebimento 

de algum treinamento para lidar com 

pessoas com deficiência, no caso, auditiva.  

Mais espaço para locomoção nas plataformas; Proteção 

contra o sol; Lixeiras melhores; Vias de acesso muito 

esburacadas; Manutenção mais intensificada; O sol fica 

na fila e nos postos de trabalho; Armários para 

armazenar os equipamentos e coisas pessoais; 

Sistema de câmeras; Organizadores de fila com acesso 

aos cadeirantes. 

Opinião do funcionário sobre a estrutura do 

terminal Tancredo Neves. 

O trânsito é complicado; A noite muitas lâmpadas estão 
queimadas, deveriam substituir por iluminação de LED; 
falta informação por GPS para saber onde estão os 
ônibus e comunicar a população.  

Opinião do funcionário sobre os problemas 

da estrutura do terminal Tancredo Neves e 

o trânsito.  
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Quadro 11 – Opinião dos orientadores de fila 

Opinião / depoimento Comentário 

“A nossa função é orientar as filas, mas na realidade o 
que fazemos é segurar o tumulto, conter os usuários 
que tentam furar fila”; 
Piores linhas: Igarassu e Camaragibe; 
São dez pessoas para segurar mais de cinquenta;  
O organizador fica afastado do ônibus, o que facilita 
quem quer furar fila. 

Opinião de orientadores de filas do 
terminal da Macaxeira quanto a sua 
função, as piores linhas, principal problema 
e dificuldade de realizar o seu trabalho por 
conta dos organizadores de fila (estrutura 
metálica). 

“Falta de consciência das pessoas para respeitar o 
orientador de fila”; 
“Falta educação, ninguém fura fila em um banco ou em 
uma clínica”; 
“Era para a nossa categoria ser mais valorizada”; 
“Falta rádio comunicador e EPI’s, lanterna sinalizadora, 
colete sinalizador, protetor solar, protetor de som, 
bonés e botas adequadas, fardamento em quantidade e 
qualidade, ou seja, o que precisamos é mais condição 
de trabalho”.  

Depoimento de orientadores de filas do 
Pelópidas Silveira sobre suas funções, 
necessidades e falta de respeito dos 
passageiros. 

“Faltam cadeiras para sentarmos”; 
“Falta respeito dos usuários”; 
“Faltam ônibus... eles demoram muito!”; 
“Os usuários ficam estressados e nós que recebemos 
salários muito baixos, frequentemente recebemos 
xingamentos, ameaças, reclamações”; 
“Nós também orientamos os passageiros dando 
informações“. 

Depoimento dos orientadores do terminal 
Tancredo Neves sobre as condições de 
trabalho e suas funções.  

 

 

 

 
Quadro 12 – Opinião dos Auxiliares de Serviços Gerais 

 

 

 
 

Opinião / depoimento Comentário 

“Se chover os passageiros escorregam”. 
“O organizador de filas o pessoal usa para sentar e não 
respeitam a fila que se forma”. 
“Tem linha que espera 40 minutos e no final de semana 
aí é que demora mesmo”. 
“Com a adequação da coberta, ainda molha o piso”.  
“Os deficientes dependem da ajuda dos usuários e dos 
funcionários”. 
“O terminal é ruim para se deslocar internamente”. 
“O piso é muito grosso para limpar”. 
“A terceirizada as vezes atrasa nossos salários”. 
“Falta insalubridade para quem trabalha na plataforma... 
Só quem recebe é quem trabalha nos banheiros”. 
“Deveria ter alojamento de descanso para os 
funcionários” 

Relatos dos funcionários da limpeza em 
relação aos terminais, quanto à estrutura, 
organização e problemas.  

O terminal é dividido por setor em 3 partes, cada uma 
delas com 2 funcionários. Os banheiros ficam com 2 
pessoas, devido a maior frequência de limpeza. 

Organização do terminal Tancredo Neves 
de trabalho. 
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Quadro 13 – Opinião dos Porteiros 

 

9.2.5 Fluxos 
 

Na figura 30 é apresentando um estudo do fluxo de pessoas e de coletivos 

dentro do terminal de integração. 

Os fluxos exibidos foram realizados com base na observação “in loco” e nas 

visitas realizadas nos terminais e com informações vindas dos gestores dos 

terminais que informaram os pontos de desembarque, embarque, acessos de 

pedestres e percurso dos ônibus.  

 

Terminal da Macaxeira 

 

No terminal da Macaxeira percebemos alguns pontos críticos do fluxo de 

veículos que estão sinalizados com círculos vermelhos, pois apontam situações em 

que há a possibilidade de encontro dos veículos. Esses pontos não são sinalizados 

o que prejudica o tráfego dos veículos gerando a possibilidade de acidentes. 

Opinião / depoimento Comentário 

 “Quando bate o sol aqui na cabine tem que sair de 
dentro porque fica muito quente” 
“Aqui é muito calor”. 

Depoimentos relacionados à temperatura 
das guaritas (posto de trabalho). 

“A empresa me deu protetor solar e capa de chuva, 
mas não uso, o protetor solar só uso quando vou para 
praia!”; 
“A empresa realiza um treinamento no início”. 

Depoimentos dos procedimentos adotados 
pela empresa terceirizada. 

“Os organizadores de fila deveriam ser mais 
compridos!”. 

Opinião em relação à estrutura de metal 
que organiza as filas dos passageiros na 
hora do embarque. 

“Minha função é praticamente barrar a entrada de 
pedestre pela entrada dos ônibus e avisar quando o 
estacionamento estiver lotado”. 

Relato quanto à função exercida pelo 
porteiro do terminal. 

“Poderíamos ter aqui um ar condicionado, película nos 
vidros, um rádio para nos comunicarmos com a 
segurança e o resto do terminal, e no banheiro devia ter 
espelho!”. 
 “Aqui poderia ter portão eletrônico, vidros com proteção 
do sol, ar condicionado, cadeira mais confortável”. 

Sugestões dos porteiros quanto a 
melhorias para um posto de trabalho mais 
adequado. 

“Estrutura precária, sem luz, falta água gelada e não há 
manutenção”. 

Problemas que são presentes nas 
portarias ditas pelos funcionários. 

“Falta segurança, se acontece algo aqui ninguém do 
terminal vai perceber”. 

Relato de um porteiro do terminal 
Pelópidas Silveira quanto às questões de 
segurança. 

 “Tem gente que mesmo dizendo que não é permitida a 
entrada, ele entra e pronto... e eu não conheço o 
pessoal dessa região fico com medo de ameaças 
posteriores”. 

Relato de ineficácia da função por falta de 
estrutura de trabalho. 
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Figura 30 – Fluxos de pessoas e coletivos nos Terminais Integrados Tancredo Neves, Pelópidas 
Silveira e Macaxeira, respectivamente. Fonte: Grande Recife, adaptado pelo autor. 
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Ainda observando o fluxo dos veículos é verificado que existe apenas um 

acesso para entrada e saída dos ônibus, que coincide também com o acesso ao 

estacionamento de funcionários, gerando além do risco de acidentes, por não ter 

sinalização adequada, atraso no tempo de viagem.  

Verificou-se também que, em alguns casos, o coletivo precisa entrar na 

plataforma, numa espécie de baia, para o embarque de passageiros, gerando 

demora no processo. Esta manobra realizada pelo ônibus causa risco de acidentes e 

colisões, entre ele e demais veículos que passam na via de rolamento, e risco de 

atropelamento dos usuários, que por ventura estejam atrás dele no momento da ré.  

O fluxo de pessoas vindas do desembarque dos ônibus (setas verdes) é 

bastante superior ao fluxo de pessoas do acesso de pedestre (setas azuis). Sendo 

assim, o fluxo primário está relacionado ao desembarque e o fluxo secundário ao 

acesso de pedestre.  

O fluxo primário dos pedestres vindos do desembarque dos ônibus origina-

se na plataforma de desembarque, passa por uma faixa de pedestre que dá acesso 

a plataforma de embarque e vai para as áreas de embarque (baias de embarque), 

podendo ainda o usuário sair do terminal pela bilheteria. Neste percurso, o usuário 

tem que vencer um desnível existente entre as plataformas, através de escada ou 

rampa acessível, além de uma faixa de pedestre com sinalização precária e 

ausência de semáforo. Verificou-se que neste fluxo das pessoas há bastante 

correria para formar as filas no local de embarque ou para conseguir embarcar em 

algum ônibus que já esteja localizado na baia de embarque.  

O fluxo secundário origina-se na parte externa do terminal, passa pela 

bilheteria, ingressa ao terminal e vai para as áreas de embarque. Este fluxo é 

limitado ao uso de escadas que dão acesso a bilheteria, sem a existência de rampa 

ou elevador para pessoas com dificuldades de locomoção. Além disso, os 

passageiros precisam realizar a travessia para a plataforma através de uma faixa de 

pedestre mal sinalizada e que não possui semáforo.  

As setas vermelhas foram colocadas para mostrar pontos onde os 

passageiros utilizam as vias de rolamento como rota para pedestre, gerando um 

risco de atropelamentos. Verificou-se que no terminal da Macaxeira o desembarque 

não acontece apenas na plataforma de desembarque, pois seu tamanho não é 

suficiente para a quantidade de desembarques, principalmente no horário de pico, o 
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que leva aos motoristas desembarcarem os passageiros na pista de rolamento 

próxima à área da plataforma. Incentivando os usuários a percorrem um caminho 

perigoso até o local adequado.  

 

Terminal Tancredo Neves 

 

No fluxo de veículos do terminal Tancredo Neves há uma vantagem, pois o 

terminal possui um acesso de entrada e outro de saída, diminuindo os pontos de 

encontro de veículos. É percebida a falta de sinalização de semáforo para a faixa de 

pedestre. O mesmo risco de acidentes e atraso encontrados no terminal Macaxeira 

nas baias de embarque, onde os coletivos tem que dar marcha ré após o embarque 

dos passageiros para seguir viagem, é encontrado no TITN. 

 O TI Tancredo Neves é um dos terminais do sistema de transporte do 

Grande Recife que possui integração com o metrô, dessa forma ele possui dois 

fluxos intensos (fluxos primários) que são representados pelas setas verdes (fluxo 

de passageiros oriundos do desembarque dos ônibus) e as setas rosas (fluxo de 

passageiros oriundos do metrô). O fluxo de passageiros oriundos do desembarque 

dos ônibus vai da área de desembarque para as baias de embarque, para o acesso 

ao metrô e uma pequena parcela para o acesso de saída do terminal para as vias 

públicas. O fluxo de passageiros do metrô para o terminal origina-se no 

desembarque do metrô, atravessando a passarela superior e se destinando as áreas 

de embarque dos ônibus. Raros os casos em que o usuário que vem da estação de 

metrô, entra no TI Tancredo Neves e saem pelo acesso de pedestre do terminal, 

pois há uma saída para as vias públicas pela própria estação.  

O fluxo secundário é representado pela seta azul e é oriundo do acesso de 

pedestre e vai para as áreas de embarque dos ônibus, sendo muito raro o caso onde 

o passageiro adentra o terminal pela bilheteria para ir ao metrô, pois o metrô possui 

entrada própria e tarifa mais barata.  

As setas vermelhas representam os fluxos inadequados e proibidos que são 

feitos pelos passageiros, no caso, o acesso pelo local dos veículos. 
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Terminal Pelópidas Silveira 

 

No fluxo de veículos do terminal Pelópidas Silveira há duas faixas, uma com 

sentido cidade do Recife e outra com sentido cidade de Paulista, os dois acessos de 

veículos são para entrada e saída, mas não há o cruzamento dos percursos dos 

ônibus. Os embarques e desembarques ocorrem de maneira paralela a plataforma, 

o que agiliza o tempo de embarque e desembarque e garante mais segurança aos 

usuários, diminuindo o risco de colisão.  

Os fluxos principais registrados nesse estudo são representados pelas setas 

verdes, que indicam o maior fluxo no sentido do local de desembarque para os 

pontos de embarque. Este terminal possui áreas de desembarque nas suas 

extremidades, sendo o fluxo maior no período matinal, no sentido cidade do Recife e 

maior no período vespertino, sentido Paulista.  

O fluxo secundário é representado pelas setas azuis e tem sua origem nos 

acessos de pedestre ao terminal, para os pontos de embarque. Esse fluxo aumenta 

no horário de saída de estudantes de uma escola estadual muito próxima ao 

terminal.  

As setas vermelhas representam os fluxos inadequados e proibidos que são 

feitos pelos passageiros, no caso, o acesso pelo local dos veículos e o não respeito 

a faixa de pedestre. Nesse terminal foi informado pelos seguranças que alguns 

passageiros pulam as cercas de delimitação do terminal para não pagar passagem, 

caracterizando assim fluxo inadequado e proibido.  

 

9.2.6  Problematização ergonômica 

 

Esta etapa compreende a avaliação ergonômica dos três terminais, dividida 

por setores. A avaliação destrincha os principais pontos de dificuldades, 

consequências dos problemas citados e quais os terminais em que os mesmos 

foram verificados.  A problematização ergonômica dos terminais está elucidada nos 

quadros 14 a 24. Foram acrescentadas aos quadros fotos reais dos locais 

estudados, ilustrando algumas das dificuldades apontadas. 
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Quadro 14 – Avaliação ergonômica do estacionamento nos terminais Macaxeira, Pelópidas Silveira e 
Tancredo Neves. 

Estacionamento 

Macaxeira - TIM Pelópidas Silveira - TIPS Tancredo Neves - TITN 

   

Avaliação Ergonômica 

Pontos de dificuldade Consequências Terminal 

O estacionamento é destinado 
apenas aos rodoviários. 
 

Impede que o passageiro estacione o seu veículo 
particular para utilizar ônibus coletivo no terminal, 
gerando um desincentivo ao uso do transporte 
público. 

TIM 
TIPS 

Não possui pavimentação. 
 

O piso de terra causa constrangimento nos dias de 
chuva, por conta da lama. 

TIM 

Encontra-se em um local anexo 
ao terminal dividido por uma 
vala de escoamento de águas 
pluviais. 

Obriga os rodoviários a acessar o terminal pela 
pista de rolamento dos ônibus, com risco de 
acidentes. 

TIM 

Não possui uma divisão de 
vagas para carros e nem para 
motos. 

A desorganização impede a entrada e saída livre 
de veículos, pois alguns deles ficam estacionados 
fechando a passagem para demais carros.  
Alguns veículos estacionam ocupando duas vagas.  
A portaria, por muitas vezes, funciona como 
“guarda chaves”, uma maneira encontrada para 
que outras pessoas manobrem os carros para que 
outro carro possa sair.  

TIM 
TIPS 

A entrada para o 
estacionamento dos veículos é 
muito estreita e é voltada para o 
acesso dos ônibus ao terminal. 

Por ser muito estreito, exige uma maior atenção e 
habilidade dos motoristas, que também devem 
atentar ao constante entra e sai dos ônibus, 
podendo até causar um acidente de trânsito.  
 

TIM 

Bicicletário não é respeitado 
pelos motoqueiros. 

O espaço destinado às bicicletas é invadido pelas 
motos, dificultando o uso bicicletário pelos ciclistas. 

TITN 

Estacionamento sem local 
específico para motos e sem 
local para manobra. 

Diversas motos estão estacionadas espalhadas 
pelo terminal, causando desordem. 
Os carros ficam esperando outros carros saírem 
para realizarem a manobra. 

Todos 
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Quadro 15 – Avaliação ergonômica da portaria nos terminais Macaxeira, Pelópidas Silveira e 
Tancredo Neves. 

Portaria 

Macaxeira - TIM Pelópidas Silveira - TIPS Tancredo Neves - TITN 

 

  

Avaliação Ergonômica 

Pontos de dificuldade Consequências Terminal 

A guarita do terminal é muito 
pequena para comportar os 
funcionários. 

Risco de acidentes e impossibilidade de mais de 
um funcionário utilizar o espaço 

TIPS 
TIM 

A uma grande incidência de 
radiação solar no interior da cabine 

Aumento da temperatura Todos 

Não há espaço para armazenar os 
pertences pessoais dos porteiros 

Desorganização no posto de trabalho Todos 

O posto de trabalho do porteiro não 
possui mobiliário ergonômico 
adequado e com ajustes para o 
trabalhador 

Problemas de saúde do trabalhador, além de 
estresse e falta de estímulos ambientais para o 
desenvolvimento da atividade 

Todos 

Ausência de banheiro próximo Posto de trabalho vazio por longo período no 
momento em que o funcionário precisa ir ao 
banheiro  

TIPS 
TIM 

Portaria mal localizada facilita a 
entrada de pessoas sem 
autorização pelo acesso de carros 

O porteiro é obrigado e ficar fora do seu posto de 
trabalho em frente ao portão para impedir o 
acesso 

TN 

Guaritas em fibra de vidro 
inadequadas com pouco espaço e 
com a incidência direta dos raios 
de sol 

Prejuízo ao posto de trabalho e ao exercício da 
função 

TN 
Macaxeira 

Portaria sem energia elétrica A noite o funcionário é obrigado a transferir seu 
posto de trabalho para a plataforma ficando 
apenas em um banco e não conseguindo realizar 
de forma correta sua função 

OS 

Banheiro da portaria sem armários 
para a guarda de materiais 

Causa desordem que impedem o funcionamento 
adequado do banheiro 

PS  
TN 
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Quadro 16 – Avaliação ergonômica do acesso de pedestres, bilheteria, elevador, passarela e escada 
nos terminais Macaxeira, Pelópidas Silveira e Tancredo Neves. 

Acesso de pedestres | bilheteria | elevador | Passarela e Escada 

Macaxeira - TIM Pelópidas Silveira - TIPS Tancredo Neves - TITN 
   

 

Avaliação Ergonômica 

Pontos de dificuldade Consequências Terminal 

A bilheteria recebe grande 
radiação solar, no posto de 
trabalho do cobrador e no 
acesso pelas catracas. 

Altas temperaturas no posto de trabalho e incômodos 
na realização da atividade. 

Todos 

Não possui catracas 
adequadas de acesso. 

Problemas na acessibilidade para pessoas com 
deficiência, obesos, idosos ou que estejam 
carregando grandes volumes. 

Todos 

Elevadores constantemente 
quebrados e sem gerador. 

Dificuldade na acessibilidade de pessoas com 
dificuldade de locomoção. 

TN 

O posto de trabalho do 
cobrador não possui mobiliário 
ergonômico adequado e com 
ajustes para o trabalhador  

Problemas de saúde do trabalhador, além de estresse 
e falta de estímulos ambientais para o 
desenvolvimento da atividade. 

Todos 

Piso escorregadio na área de 
acesso de pedestre. 

Risco de acidente. TN 

O sistema de travamento do 
acesso para deficientes e 
pessoas autorizadas está 
quebrado. 

Risco à segurança e constrangimentos. Pessoas não 
autorizadas ao acesso adentram sem permissão. 

Todos 

Bilheteria sem regras de uso e 
com ausência de armários 
para guardar os pertences 
pessoais. 

Excesso de objetos e equipamentos, como 
eletrodomésticos, não apropriados para o local 
causam desordem. 

TN 
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Quadro 17 – Avaliação ergonômica da plataforma nos terminais Macaxeira, Pelópidas Silveira e 
Tancredo Neves. 

(continua) 

Plataforma 

Macaxeira - TIM Pelópidas Silveira - TIPS Tancredo Neves - TITN 

 

  

Avaliação Ergonômica 

Pontos de dificuldade Consequências Terminal 

A plataforma possui pouca 
sinalização. 
 

Alguns passageiros que não são habituados ao 
uso do terminal necessitam solicitar informações 
para chegar ao destino. 

Todos 

As áreas de embarque só 
possuem como identificação a 
sinalização por placas. 

As indicações das placas só possuem o nome dos 
ônibus e numeração, todas as áreas de embarque 
possuem a mesma cor, o que não ajuda a 
diferenciar os setores. 

Todos 

A plataforma não possui um 
sistema de som capaz de enviar 
mensagens para os usuários do 
terminal. 

Os usuários ficam desinformados sobre a chegada 
e saída dos ônibus. Além de não ser possível 
enviar mensagens para os passageiros e 
funcionários. 

Todos 

Não há um monitoramento por 
sistema de câmeras, que está 
desativado por falta de 
manutenção. 

A falta de monitoramento por câmeras, além de 
facilitar a ação de bandidos, dificulta a fiscalização 
do gestor para verificar se as empresas de ônibus 
estão cumprindo as regras e os horários previstos. 

Todos 

Os setores não estão 
identificados de forma adequada 
através de sinalização, nem por 
um mapa do terminal disponível 
aos usuários. 

Causa desorientação aos usuários menos 
experientes. 

Todos 

Não há um sistema de apoio a 
deficientes, idosos ou gestantes. 

O terminal não está preparado para receber e 
orientar deficientes, idosos e gestantes. Não 
possui apoio com cadeiras de rodas, nem 
sistemas apropriados para a orientação e 
locomoção dos deficientes. 

Todos 

Ausência de local para primeiros 
socorros, nem de kit de 
primeiros socorros. 

Em caso de acidentes, o terminal não possui 
material, nem equipe treinada para primeiros 
socorros. 

Todos 
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(conclusão) 

Plataforma 
Avaliação Ergonômica 

Pontos de dificuldade Consequências Terminal 

As televisões estão desativadas 
e localizadas em uma altura 
muito distante da linha de 
visão. 

Com as televisões desativadas e em uma altura 
bastante elevada, os passageiros e funcionários 
ficam sem informações. 

Todos 

A coberta não oferece proteção 
contra as intempéries em toda 
a plataforma 

A falta de proteção faz com que as filas se 
organizem fora do local estipulado por conta do sol 
ou da chuva, além do risco de acidentes pelo piso 
molhado. 

Todos 

Não há uma indicação por cor 
para auxiliar na identificação do 
final da plataforma, nem de 
obstáculos no interior da 
plataforma. 

Pessoas com baixa visão podem cair do limite da 
plataforma com risco de atropelamento e/ou 
acidente, esbarrando no mobiliário da plataforma. 

Todos 

Ausência de uma área de 
convivência para os usuários e 
funcionários. 

A ausência de um espaço de convivência deixa os 
usuários e funcionários mais estressados e 
propensos a atos de vandalismo. 

Todos 

Falta de manutenção na 
estrutura da plataforma, como 
pintura, rachaduras no piso, 
limpeza e cerâmicas. 

A falta de manutenção, além de causar riscos de 
acidentes, deixa o ambiente com aparência de 
abandonado, gerando um sentimento de aversão 
ao terminal pelos usuários. 

Todos 

Falta indicação dos locais das 
lixeiras. 

Foi percebido que o terminal possui lixeiras, mas 
muitos usuários não as utilizam. Desprezando o lixo 
pelo chão. 

Todos 

Presença de animais de rua: 
como cachorros e gatos. 

Com a presença de animais no terminal, há um 
risco de ataque e contágio de doenças. 

Todos 

Presença de vendedores 
ambulantes. 

A falta de controle dos ambulantes pode gerar 
desorganização do sistema de transporte e atrasos 
no tempo de viagem dos ônibus. 

TIM 

Ausência de cartaz informando 
as atividades permitidas e não 
permitidas dentro do terminal. 

A falta de orientação aos usuários do que é 
permitido ou não, faz com que não haja controle e 
fiscalização da própria população. 

Todos 

Ausência de recomendações e 
orientações de boas maneiras e 
educacionais referentes ao 
respeito às filas, não andar na 
pista de rolamento, cuidado e 
atenção com as crianças e etc. 

Causa à população um não estímulo a educação 
dos passageiros. Este estímulo pode gerar muitos 
benefícios ao terminal. 

Todos 

Extintores faltando ou 
depredados. 

Risco à segurança. Todos 

Ausência de bancos reservados 
para deficientes, idosos e 
gestantes. 

Problema de acessibilidade e inclusão. Todos 

Ausência de bebedouros ou 
depredados. 

Falta de conforto para os usuários Todos 

Plataforma com presença de 
piso escorregadio. 

Risco de acidente por queda TIPS 
 

Extensão muito grande do 
terminal. 

O terminal é muito extenso, causando dificuldades 
em sua locomoção interna, tanto para os 
passageiros quanto para os funcionários. 

TIPS 

Reformas e adequações sem a 
finalização correta do projeto. 

Serviços sem o completo acabamento passam a 
sensação de descaso com o patrimônio público. 

TIM 
TIPS 

Diversos telefones públicos 
sem funcionar ou depredados. 

Má qualidade nos serviços prestados aos usuários 
que necessitam realizar ligações em aparelhos 
públicos. 

TIM 
TIPS 
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Quadro 18 – Avaliação ergonômica da área de embarque nos terminais Macaxeira, Pelópidas Silveira 
e Tancredo Neves. 

Área de Embarque 

Macaxeira - TIM Pelópidas Silveira - TIPS Tancredo Neves - TITN 

  

 

Avaliação Ergonômica 

Pontos de dificuldade Consequências Terminal 

As áreas de embarque com filas 
reservadas para prioridades 
(idosos, deficientes, gestantes) 
não são respeitadas nem 
sinalizadas.  

Essa desorganização causa tumulto na entrada 
dos ônibus, estresses e discussões entre os 
usuários. Falta respeito às pessoas que têm 
prioridade. 

Todos 

Os usuários utilizam o 
organizador de filas para sentar. 

Por não ser um local projetado para ser utilizado 
como assento, o usuário pode cair gerando um 
acidente. 

Todos 

A plataforma não possui uma 
indicação de área segura que 
não deve ser ultrapassada no 
piso. 

Os usuários esperam pelos ônibus, muitas vezes, 
na pista de rolamento, correndo o risco de 
atropelamento, ou na beira da plataforma, correndo 
o risco de cair na pista de rolamento. 

Todos 

Os organizadores de fila não 
têm o comprimento compatível 
com os tamanhos das filas. 

São utilizados cavaletes e cordas para delimitar as 
filas, pois em horários de pico as filas se misturam, 
causando desorientação nos passageiros. As filas 
desorganizadas obstruem as áreas de passagem. 

Todos 

Placas de sinalização 
quebradas, com informações 
sem validade ou com remendos 
feitos a mão e de papel. 

As placas quebradas e/ou com informações 
erradas causam desorientação aos usuários menos 
experientes.  

TIM 
TIPS 

Há um espaço grande e uma 
diferença de nível entre a 
plataforma e o ônibus. 

Gera um risco de acidente e dificuldade de 
embarque, principalmente para idosos e pessoas 
com dificuldade de locomoção. 

Todos 

Ausência de batedor no pneu 
dos ônibus. 

Algumas baias de embarque estão sem o batedor 
que avisa ao motorista o local exato de parar, 
podendo gerar um risco de atropelamento e 
deixando as portas desniveladas com o local de 
embarque. 

Todos 

Não há uma área indicada para 
o embarque das prioridades.  

Problema de acessibilidade e inclusão. Todos 
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Quadro 19 – Avaliação ergonômica da área de desembarque nos terminais Macaxeira, Pelópidas 
Silveira e Tancredo Neves. 

Área de Desembarque 

Macaxeira - TIM Pelópidas Silveira - TIPS Tancredo Neves - TITN 

 

 
 

Avaliação Ergonômica 

Pontos de dificuldade Consequências Terminal 

Área de desembarque 
descoberta. 

Os usuários ficam expostos ao sol e a chuva. TIM 

Os usuários utilizam a área de 
desembarque para embarcar 
nos ônibus “de retorno” (ônibus 
que retornam no TIM e voltam 
para outro terminal, não 
realizando a parada no 
terminal) para não enfrentar 
filas. 

Há muito tumulto na hora do desembarque 
principalmente em horários de pico, pois os 
passageiros que estão desembarcando ficam 
espremidos pelos usuários que embarcam pelo local 
inadequado, causando diversos acidentes. Os 
orientadores de filas e seguranças ficam 
impossibilitados de intervir pela quantidade grande 
de usuários que fazem essa atividade. 

TIM 

O espaço de desembarque não 
é suficiente para o fluxo de 
ônibus do terminal deixando 
que os usuários 
desembarquem na pista de 
rolamento 

Risco de atropelamento, pois enquanto os 
passageiros estão desembarcando os ônibus ficam 
circulando normalmente, além do desnível entre o 
ônibus e a pista ser bem maior dificultando para 
usuários idosos e com dificuldade de locomoção. 

TIM 

Na área de desembarque 
foram instaladas pilastras para 
o ajuste da coberta 

As pilastras dificultam o desembarque, pois ficaram 
bastante próximas ao término da plataforma, ficando 
muitas vezes em frente a porta de desembarque. 

TIPS 
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Quadro 20 – Avaliação ergonômica da pista de rolamento | estocagem nos terminais Macaxeira, 
Pelópidas Silveira e Tancredo Neves. 

Pista de Rolamento | Estocagem 

Macaxeira - TIM Pelópidas Silveira - TIPS Tancredo Neves - TITN 

 

  

Avaliação Ergonômica 

Pontos de dificuldade Consequências Terminal 

A pista possui pouca sinalização 
de trânsito ou sinalização 
desgastada, as faixas de pedestre 
estão apagadas, não há 
semáforos, nem indicação dos 
sentidos dos veículos na pista. 

Risco de acidentes. Desrespeito às regras do 
terminal. 

Todos 

Não há indicação que a pista de 
rolamento é só para os veículos. 

Desinformação aos usuários. Todos 

Presença de buracos e desníveis 
causados pelo desgaste e falta de 
manutenção. 

Risco de acidentes entre os veículos. Desgaste 
aos coletivos. 

Todos 

A passarela está desgastada e 
com a sinalização guia do piso 
danificada. 

Risco de acidentes na travessia. Todos 

A área de estocagem é muito 
pequena e não comporta o 
quantitativo de ônibus do terminal. 

Muitos ônibus estacionam em nas laterais da 
pista congestionando o terminal. 

Todos 

Na edícula de lixo há o acumulo de 
água na laje. 

Risco biológico pra proliferação de mosquitos. TITN 

Ausência de faixa de pedestre nos 
acessos dos veículos. 

Risco de atropelamento. Todos 

Estacionamento de motos em local 
inadequado ou não planejado. 

Movimentação de pessoas em locais não 
planejados, risco de acidente por atropelamento. 

TIPS 

Calçadas dos terminais e no 
entorno irregulares e com buracos. 

Risco de quedas e acidentes por atropelamento 
caso o usuário caia na pista de rolamento. 

Todos 

Fonte: autor 
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Quadro 21 – Avaliação ergonômica da copa dos funcionários | sala de refeição nos terminais 
Macaxeira, Pelópidas Silveira e Tancredo Neves. 

Copa dos funcionários | sala de refeição 

Macaxeira - TIM Pelópidas Silveira - TIPS Tancredo Neves - TITN 

  

 
 
 

Avaliação Ergonômica 

Pontos de dificuldade Consequências Terminal 

Possuem bancadas bastante 
elevadas nas laterais de granito 
que servem para os funcionários 
fazerem as refeições. 

Bancada com altura elevada, causando 
dificuldade para realizar a refeição. 

TIM 

Cadeiras sem regulagem e 
algumas sem encosto. 

Constrangimentos acionais. Todos 

O ambiente apresenta espaço 
reduzido. 

Causa impedimento para que um quantitativo 
razoável de funcionários se alimente ao mesmo 
tempo. 

TIM 

Na pia foram encontrados pratos 
sujos. O piso do espaço estava 
bem sujo, com sinais de falta de 
limpeza. Alguns materiais de 
cozinha estavam armazenados 
em locais inapropriados. 

Desorganização, falta de higiene e falta de locais 
para armazenagem. 

Todos 

Dentro da copa também é 
encontrado o armário para 
armazenar os pertences dos 
funcionários. 

Conflitos de interesse do ambiente, 
desorganização e ausência de privacidade. 

TIM 

Possui bancos e mesas 
desconfortáveis. 

Constrangimentos físicos e inadequação 
antropométrica. 

Todos 

Não há regras de uso nesses 
espaços. 

Risco de acidentes no manuseio do espaço. todos 

Equipamentos do CPD com ruído 
constante, fiação exposta. 

Risco de acidentes e incomodo sonoro. PS 
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Quadro 22 – Avaliação ergonômica dos sanitários e vestiários nos terminais Macaxeira, Pelópidas 
Silveira e Tancredo Neves. 

Sanitários | Vestiários 

Macaxeira - TIM Pelópidas Silveira - TIPS Tancredo Neves - TITN 

     

Avaliação Ergonômica 

Pontos de dificuldade Consequências Terminal 

Os banheiros apresentam 
equipamentos frágeis para o uso 
constante e intenso. 

Constante quebra dos equipamentos e 
prejuízo para os passageiros que ficam sem 
poder utilizar da funcionalidade do banheiro. 

Todos 

Apresenta problemas de manutenção 
dos equipamentos hidráulicos 
(vazamentos e entupimentos). 

Gastos de água desnecessários, prejuízo para 
o meio ambiente, falta de funcionalidade para 
a utilização do banheiro. 

Todos 

Depredação (torneiras danificadas; 
pichação; faltam toalhas, papel 
higiênico e sabonete para lavar as 
mãos; revestimentos, descargas e 
assentos das privadas quebrados). 

Risco de contrair doenças pela falta de 
materiais de higiene para lavar as mãos e 
asseamento individual. 

Todos 

Falta de limpeza regular. Mau cheiro e risco de propagação de doenças. Todos 

Vestiários enferrujados e com portas 
quebradas. 

Risco de cortes nas áreas enferrujadas e falta 
de segurança para os pertences dos 
funcionários. 

Todos 

Banheiros sem assento. Risco de contaminação por doenças. Todos 
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Quadro 23 – Avaliação ergonômica da sala do gestor e administrativo nos terminais Macaxeira, 
Pelópidas Silveira e Tancredo Neves. 

Sala do Gestor e administrativo 

Macaxeira - TIM Pelópidas Silveira - TIPS Tancredo Neves - TITN 

 

  

Avaliação Ergonômica 

Pontos de dificuldade Consequências Terminal 

A parte administrativa é composta 
pela sala do gestor, depósito e 
CPD. A sala do gestor é o espaço 
utilizado para reuniões, 
gerenciamento e arquivamento 
de documentos. 

O espaço possui atividades bem distintas e que 
prejudica a execução de trabalhos que exigem 
mais concentração. Não há uma mesa própria 
para as reuniões, gerando dificuldade na 
comunicação. 

TIM 
TIPS 

A sala do gestor é utilizada para 
armazenar equipamentos, como 
mobiliários quebrados e 
extintores vazios. Esta sala 
também dá acesso ao depósito 
de materiais em geral. 

Gera interrupções constantes para as atividades 
que exigem concentração do gestor, além de 
desorganização por conta de armazenamento 
dos equipamentos em locais que atrapalham a 
circulação e a funcionalidade da sala. 

TIM 
TIPS 

Foi identificado que muitos 
materiais (botijões de água, 
pertences pessoais, caixas com 
documentos) estão armazenados 
inadequadamente. 

A falta de prateleiras e armários planejados para 
a necessidade do espaço administrativo e do 
depósito gera uma desorganização no ambiente 
de trabalho. Além de uma má conservação dos 
itens armazenados. 

TIM 
TIPS 

Fios de computador atravessando 
a sala, CPD com ruído constante. 

Risco de choque elétrico. Incomodo sonoro 
causando desconcentração. 

Todos 

A sala do gestor não possui 
cortinas. 

Apresenta uma grande radiação solar, em 
determinados horários, incidindo sobre o posto de 
trabalho. 

Todos 

O mobiliário de mesas e cadeiras 
não é regulável, nem possui 
apoio para os pés. 

Podem ocorrer lesões nos funcionários do setor 
por má postura, proveniente do mobiliário. 

Todos 

Grande incidência solar. Improviso de cortinas de papel, deixando o 
espaço de trabalho com estética desagradável. 

TIM 
TIPS 
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Quadro 24 – Avaliação ergonômica da CAC, despacho e serviços nos terminais Macaxeira, Pelópidas 
Silveira e Tancredo Neves. 

(continua) 

CAC | Despacho | Serviços 

Macaxeira - TIM Pelópidas Silveira - TIPS Tancredo Neves - TITN 

  

 
 

 
 

  

Avaliação Ergonômica 

Pontos de dificuldade Consequências Terminal 

Os locais de atendimento da CAC, 
do despacho e dos serviços de 
conveniência não possuem uma 
área de atendimento adequada para 
pessoas com deficiência, idosos e 
gestantes. 

Gera uma exclusão das pessoas com 
deficiência, idosas e gestantes. 

Todos 

A CAC possui instalação elétrica 
exposta, fios de computador que 
atravessam o chão da sala. 

Risco de acidente elétrico. TIM 
TIPS 

Na CAC e no despacho foram 
encontrados diversos materiais 
pessoais dos funcionários (bolsas, 
fardamentos, equipamentos de 
trabalho) armazenados em locais 
inadequados. 

Desordem e má apresentação aos usuários. Todos 

Na CAC, o dreno do ar-condicionado 
pinga para dentro da sala em uma 
garrafa. 

Risco de acidente por conta do piso molhado e 
choque com a fiação exposta. 

TIPS 

A sala da CAC não possui cortinas. Apresenta uma grande radiação solar, em 
determinados horários, incidindo sobre o posto 
de trabalho. 

Todos 
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 (conclusão) 

CAC | Despacho | Serviços 
Avaliação Ergonômica 

Pontos de dificuldade Consequências Terminal 

O mobiliário de mesas e cadeiras 
não é regulável, nem possui apoio 
para os pés. 

Podem ocorrer lesões nos funcionários do 
setor por má postura, proveniente do 
mobiliário. 

Todos 

CAC junto à sala do gestor do 
terminal. 

Os cargos são diferentes, e estando na 
mesma sala, não há para os usuários uma 
diferenciação. 

TITN 

Caixas eletrônicos sem proteção 
quanto à privacidade e sigilo de 
informações. 

Risco a segurança, caixas expostos sem 
privacidade na hora de realizar transações 
bancárias, como saque, por exemplo. 

TIPS 

Falta computador na CAC. Dificuldade de execução do serviço e 
repetidos preenchimentos de reclamações 
através de papéis, causando retrabalho. 

TIPS 

Ilha de despachante improvisada e 
espaço específico de despachante 
vazio por conta dos raios solares. 

Desorganização e sensação de mau 
planejamento de projeto por parte dos 
usuários. 

TIPS 

 

 

9.2.7 Condições ambientais 

 

Nessa etapa foi aferida em diversos setores a temperatura, o índice de 

ruídos e a iluminância para confrontá-los com os indicadores das normas, citados no 

referencial bibliográfico desta pesquisa. Utilizou para isso equipamentos de precisão 

do laboratório de Ergonomia do Ambiente Construído – EAC da UFPE. Os 

equipamentos utilizados foram um luxímetro - Digital LUX METER da Minipa modelo 

MLM-1011; um sonômetro - Decibelímetro Digital também da Minipa modelo MSL-

1325; e um Termo Anemômetro Digital da Minipa modelo MDA-11. 

 As tabelas 11, 12 e 13 apresentam os valores encontrados para as 

condições ambientais dos terminais integrados Tancredo Neves, Macaxeira e 

Pelópidas Silveira, respectivamente. 

 
Tabela 11 – Condições ambientais do Terminal Integrado Tancredo Neves (aferido às 14h) 

Setor 
Temperatura 

(°C) 
Som (dB) Iluminância (lux) 

Sanitários 33 62-78 45 

Bilheteria 32 63,2-100 11210 

CAC 27,6 
65-80 (janela fechada); 65-

84 (janela aberta) 
510 

Copa 
30,6 (ambiente); 
31 (ventilador) 

59-72 1000 

Despache 30 68,5-84 1600 

Estacionamento 29 65-100 3350 

Plataforma de 
desembarque 

28,9 (sombra) 39 
(sol) 

65-84,9 2500 (sombra) 33000(sol) 
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Plataforma de 
embarque 

28,9 (sombra) 38 
(sol) 

67-96,5 2200 (sombra) 

Portaria 
30,6  

 
55-90  2200  

Sala do gestor 27,6 
65-80 (janela fechada) 65-

84 (janela aberta) 
510 

Escada 32 71-82 980 

Passarela 31 66-91 1000 

 

Tabela 12 – Condições ambientais do Terminal Integrado Macaxeira (aferido às 18h) 

Setor 
Temperatura 

(°C) 
Som (dB) Iluminância (lux) 

Sanitários 28 63-75 5-52 

Bilheteria 30 66-79 1 (escada); 15 (cabine); 113 (catraca) 

CAC 27,4 62-81 64 

Copa 28,5 63-76 16 

Despache 28 63-85 7,2 

Estacionamento 28 63-78 2 

Plataforma de 
desembarque 

29 65-79 
5 (lâmpada queimada); 20 (iluminação 

- poste) 

Plataforma de 
embarque 

29 63-79 
0,1 (lâmpada queimada); 255 (lâmpada 

funcionando); 0,9 (espaço entre 
lâmpadas) 

Portaria 28,3 63-78 130 

Sala do gestor 28 64-75 170 

 

Tabela 13 – Condições ambientais do Terminal Integrado Pelópidas Silveira (aferido às 10h30) 

Setor 
Temperatura 

(°C) 
Som (dB) Iluminância (lux) 

Sanitários 29,5 63-79 260 

Bilheteria 
33 (sombra); 

37(sol) 
66-87 260 

CAC 28,5 64-79 467 

Copa 29 68-90 500 

Despache 31,2 75-90 1700-3000 

Estacionamento 34 64-88 98000 

Plataforma de 
desembarque 

37 69-84 15000 

Plataforma de 
embarque 

32 75-90 1700-3000 

Portaria 

33 (portaria 1 - 
concreto); 33,5 

(portaria 2 - 
fibra de vidro) 

64-81 (portaria 1 - 
concreto); 59-86 

(portaria 2 - fibra de 
vidro) 

11000 (portaria 1 - concreto); 2220 
(portaria 2 - fibra de vidro); 0 (noite em 

ambas) 

Sala do gestor 28,5 64-79 467 
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Com os dados, observa-se que alguns postos de trabalho estão bastante 

comprometidos como portaria e bilheteria, pois possuem temperatura acima do que 

a norma recomenda. Durante a noite verifica-se que em certos locais do terminal da 

Macaxeira a iluminância está muito abaixo do recomendado podendo gerar o risco 

de acidentes. Quanto a incidência dos ruídos verifica-se que praticamente todos os 

locais tem estão acima de 60 dB(A) que não prejudica a saúde, entretanto causa 

bastante interferências na comunicação e estresses.  

 

9.2.8 Avaliação da acessibilidade dos terminais 

 
 
PLANILHA 1 

 
SEMÁFORO 

    

 
ITENS A CONFERIR 

RESPOSTA (SIM, NÃO, NA) 
OBS. 

TITN TIPS TIM 

 

D 
 

Existe semáforo nos dois lados da via pública 
para facilitar a travessia do pedestre? 

NÃO SIM NÃO 
 

 

O 
 

Na existência de semáforo, há sinalização sonora 
quando ele está aberto? 

NÃO NÃO NÃO 
 

 

U 
 

Existe foco de acionamento para  travessia de 
pedestre com altura entre 80cm e 1,20m do piso? 

NA SIM NA 

Apenas na 
via de 
acesso 
(TIPS). 

 

D 
 

Existe faixa de pedestre e guia rebaixada em 
ambos os lados da via no local de travessia de 
pedestre? 

NÃO SIM NÃO 
Apenas guia 
rebaixada 
(TITN). 

 
PLANILHA 2 
 

 

ENTRADA/MECANISMOS DE 
CONTROLE DE ACESSO AO 

TERMINAL/PORTAS 
   

 

 ITENS A CONFERIR 
RESPOSTA (SIM, NÃO, NA) 

OBS. 

 TITN TIPS TIM 
 
O 

 

Na entrada está fixado o símbolo 
internacional de acessibilidade, de acordo 
com a NBR 9050/04, indicando que o 
terminal é totalmente acessível? 

NÃO NÃO NÃO 
 

 
D 

 

Nas catracas ou portas giratórias de 
controle aos ambientes, há acesso 
alternativo a cadeirantes, obesos ou 
pessoas com mobilidade reduzida? 

SIM SIM SIM 
 

 
C 

 

Na existência de acesso alternativo, há 
campainha ou outro meio (visor) para 
solicitar a abertura da porta? 

SIM SIM SIM 
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D 

 

Todos os vãos (espaço livre de 
passagem pela abertura) das portas têm 
no mínimo 80cm? 

SIM SIM SIM 
No TIM a largura da 
porta de acesso é 
inferior a 80cm. 

 

 
 

As maçanetas das portas estão entre 
90cm e 1,10m de altura em relação ao 
piso? 

SIM SIM SIM 
 

 

U 
 

As maçanetas das portas são do tipo 
alavanca? 

SIM SIM SIM 
Algumas maçanetas 
quebradas ou 
ausentes. 

 

D 
 

O desnível máximo nas soleiras das 
portas é de 0,5cm de altura? 

SIM SIM SIM 
 

 
PLANILHA 3 

 
PASSEIOS 

    

 ITENS A CONFERIR 
RESPOSTA (SIM, NÃO, NA) 

OBS. 

 
TITN TIPS TIM 

 

D 
 

Os passeios têm pisos antiderrapantes e 
regulares em qualquer condição climática? 

SIM SIM NÃO 

Não há 
pavimentação 
nas calçadas ao 
redor do TIM. 

 

D 

 

Os passeios são livres de interferências que 
impeçam o deslocamento ou que constituam 
perigo aos pedestres (postes de sinalização, 
vegetação, desníveis, rebaixamentos,...)? 

NÃO NÃO NÃO 
Há postes, 
desníveis e 
rebaixamentos. 

 

O 
 

Na existência dessas interferências, há 
sinalização tátil de alerta nos passeios? 

NÃO NÃO NÃO 
 

 

D 
 

Todos os desníveis existentes são inferiores a 
15mm? 

NÃO NÃO NÃO 
 

D A altura livre dos passeios é de, no mínimo, 
2,10m (verificar obstáculos verticais, tais 
como placas, beirais, ramos de árvores)? 

SIM SIM SIM 
 

 

D 
 

Existe uma faixa livre de circulação contínua 
de pedestre com largura mínima de 1,20m? 

SIM SIM SIM 
 

 

O 
 

Na ausência de linha-direcional identificável 
ou em locais muito amplos, existe piso tátil 
direcional? 

NÃO NÃO NÃO 
Apenas na 
entrada do TIPS. 

 

O 
 

Do passeio é possível identificar o terminal 
(nome) ao qual se faz necessário o acesso? 

SIM SIM SIM 
 

 

O 
 

Há suporte informativo tátil (nome) no passeio 
que permita a identificação do terminal por 
pessoas com restrição visual? 

NÃO NÃO NÃO 
 

 

D 
 

Existe faixa de travessia, com rebaixamento 
nos passeios em ambos os lados da via, 
quando houver foco de pedestres? 

NÃO SIM NÃO 
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D 

 

O piso entre o término do rebaixamento do 
passeio e o leito carroçável é nivelado? 

SIM SIM SIM 
 

 
O 

 

Há sinalização visual e sonora nas 
entradas/saídas no terminal e 
estacionamento? 

NÃO NÃO NÃO 
 

 
PLANILHA 4 

 CIRCULAÇÃO 
   

 

 ITENS A CONFERIR 
RESPOSTA (SIM, NÃO, NA) 

OBS. 

 TITN TIPS TIM 

 
D 

 

Existe uma rota livre de obstáculos que 
permita o acesso do passeio público à 
entrada do terminal? 

SIM SIM NÃO 

No TIM é 
exclusivamen
te por 
escada. 

 
 

 

A faixa livre de obstáculos possui piso 
antiderrapante e sem desníveis? 

SIM SIM SIM 
No TIPS há 
piso 
escorregadio. 

 

D 
 

Essa faixa livre de obstáculos possui 
largura mínima de 1,20m? 

SIM SIM SIM 

Exceto 
quando há 
formação de 
filas grandes. 

 
D 

 

Existe uma faixa livre de obstáculos que 
permita a interligação às principais 
funções do terminal? 

SIM SIM SIM 
 

 
D 

 

Na existência de vegetação, os seus 
elementos (galhos, raízes, muretas, 
grades,...) encontram-se fora da faixa de 
circulação que conduz ao terminal? 

SIM SIM SIM 
 

 
D 

 

A vegetação existente nos canteiros 
representa conforto e segurança para 
os pedestres (não possuem espinhos, 
substâncias tóxicas e não desprendem 
muitas folhas, frutas, que tornem o piso 
escorregadio)? 

SIM SIM SIM 
 

 
D 

 

Os corredores e passagens têm largura 
mínima de 90cm quando sua extensão 
for de até 4m, largura de 1,20m, quando 
sua extensão for de até 10m, e largura 
de 1,5m quando sua extensão for 
superior a 10m ou quando seu uso for 
público? 

SIM SIM SIM 

Exceto 
quando há 
formação de 
filas grandes. 

 
D 

 

Os corredores e as passagens possuem 
uma faixa livre de obstáculos (caixa de 
coleta, lixeira, telefones públicos, 
extintores de incêndio e outros) de no 
mínimo 90cm? 

SIM SIM SIM 

Exceto 
quando há 
formação de 
filas grandes. 

 

D 
 

O piso dos corredores e passagens é 
revestido com material antiderrapante, 
firme, regular e estável? 

SIM NÃO SIM 

No TIPS há 
uma faixa de 
piso 
escorregadio. 

 

D 
 

O piso dos corredores e das passagens 
é nivelado (sem degraus)? 

SIM SIM SIM 
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D 

 

Há, em circulações muito amplas ou na 
ausência de linha-direcional 
identificável, faixas de piso em cor e 
textura diferenciadas, direcionando os 
usuários com restrição visual? 

NÃO NÃO NÃO 
 

 

D 
 

Na existência de desníveis maiores que 
1,5cm, há rampas? 

SIM SIM SIM 
 

 

U 
 

Os guarda-corpos são construídos em 
materiais rígidos, firmemente fixados às 
paredes ou barras de suporte? 

SIM SIM SIM 
 

 
D 

 

Placas de sinalização e outros 
elementos suspensos que tenham sua 
projeção sobre a faixa de circulação 
estão a uma altura mínima de 2,10m em 
relação ao piso? 

SIM NÃO SIM 
Orelhões 
(TIPS). 

 

C 
 

Há sistema de alarme de incêndio 
simultaneamente sonoro e luminoso? 

NÃO NÃO NÃO 
 

 

O 
 

Há placas indicativas no interior do 
terminal para sinalização de rotas e 
entradas acessíveis? 

NÃO NÃO NÃO 
 

 

O 
 

A sinalização visual é em cores 
contrastantes (texto ou figura e fundo) 
com a superfície sobre a qual está 
afixada? 

SIM SIM SIM 

Precárias, 
depredadas 
ou sem 
manutenção. 

 

O/U 

 

Existe sinalização visual em forma de 
pictogramas? 

SIM SIM SIM 
 

 

O/U 

 

Na existência de pictogramas, estes 
estão de acordo com a norma? 

SIM SIM NÃO 

Placas feitas 
à mão ou 
papel 
impresso. 

 
PLANILHA 5 

 MOBILIÁRIO  
    

 ITENS A CONFERIR 
RESPOSTA (SIM, NÃO, NA) 

OBS. 

 TITN TIPS TIM 
 

D 
 

O mobiliário está localizado fora da faixa 
livre de circulação? 

SIM SIM SIM 
 

O 
Caso o mobiliário de espera constitua 
obstáculo à circulação, existe sinalização 
tátil no piso indicando sua localização 
para pessoas com restrição visual? 

NÃO NÃO NÃO 

O mobiliário está 
fora da rota, 
entretanto, não há 
indicação para 
deficientes visuais. 

 

U 
 

Existe pelo menos um espaço reservado 
aos cadeirantes junto ao mobiliário de 
espera com dimensões mínimas de 
80cm por 1,20m? 

NÃO NÃO NÃO 
Há espaço, mas não 
há marcação. 

 

D 
 

Na existência desse espaço destinado 
às pessoas com cadeiras de rodas, ele 
está fora da área de circulação? 

NA NA NA 
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U 

 

Existe pelo menos um assento destinado 
aos obesos (com largura equivalente a 
de dois assentos adotados no local e 
espaço livre frontal de no mínimo 60cm, 
suportando carga de até 250kg)? 

NÃO NÃO NÃO 
 

 

 
 

Na existência desse assento para 
obesos, ele está fora da área de 
circulação? 

NA NA NA 
 

 
U 

 

Existe pelo menos um assento destinado 
à pessoa com mobilidade reduzida (com 
espaço livre frontal de, no mínimo, 60cm 
e braço removível)? 

NÃO NÃO NÃO 
 

 
U 

 

Existe pelo menos um assento destinado 
aos acompanhantes das pessoas com 
cadeira de rodas, mobilidade reduzida e 
obesos ao lado dos espaços 
reservados? 

NÃO NÃO NÃO 
 

 
PLANILHA 6 

 
ATENDIMENTO 

    
 ITENS A CONFERIR 

RESPOSTA (SIM, NÃO, NA) 
OBS. 

 TITN TIPS TIM 
 
O 

 

O balcão de atendimento pode ser 
identificado visualmente ou por 
informação adicional (placa) desde a 
porta de acesso ao terminal? 

NÃO NÃO NÃO 
 

 

O 
 

Há suporte informativo tátil que permita a 
identificação do local do balcão para 
pessoas com restrição visual? 

NÃO NÃO NÃO 
 

 
O 

 

Existe suporte informativo (diagramas, 
mapas, quadros) visual e tátil, que 
possibilitem ao usuário localizar-se, 
identificar o local das diferentes 
atividades e definir rotas para uso do 
terminal de forma independente? 

NÃO NÃO NÃO 
 

 
C 

 

Existe um serviço de atendimento para 
pessoas com deficiência auditiva, ou 
surdo/cegas, prestado por pessoas 
capacitadas (intérpretes)? 

NÃO NÃO NÃO 
 

 
C 

 

Existe algum tipo de equipamento de 
tecnologia assistida (terminal de 
computador) que permita a comunicação 
do surdo e/ou mudo com os 
funcionários? 

NÃO NÃO NÃO 
 

 

D 
 

Os balcões de atendimento estão 
localizados em rotas acessíveis? 

SIM SIM SIM 
Acessíveis, sem 
barreiras físicas. 

 
U 

 

Os balcões de atendimento, inclusive 
automáticos, permitem aproximação 
frontal por cadeira de rodas, tendo, em 
uma parte, altura máxima de 90cm em 
relação ao piso, com altura livre de 73cm 
sob o balcão e profundidade livre inferior 
de 30cm? 

NÃO NÃO NÃO Caixas eletrônicos. 
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U 
 

Na existência de guichê (bilheterias) 
para atendimento, a altura máxima é de 
1,05m a partir do piso? 

SIM SIM SIM 
 

 
U 

 

Na existência de equipamentos de 
autoatendimento, as teclas numéricas 
têm a mesma sequência numérica dos 
telefones convencionais? 

SIM SIM NA 
Caixas eletrônicos 
(TIPS). 

 

U 
 

Na existência de equipamentos de 
autoatendimento pelo menos um possui 
instruções e informações visuais e 
auditivas ou táteis? 

NA NÃO NA 
Caixas eletrônicos 
(TIPS). 

 
 
PLANILHA 7 

 ATIVIDADES COLETIVAS 
    

 ITENS A CONFERIR 
RESPOSTA (SIM, NÃO, NA) 

OBS. 

 TITN TIPS TIM 
 

O 
 

Há possibilidade de identificar as 
diferentes atividades a partir de suporte 
visual e tátil? 

NÃO NÃO NÃO 
 

 

O 
 

Nos ambiente complexos, com mais de 
uma atividade, os diferentes setores 
estão devidamente identificados? 

NÃO NÃO NÃO 
 

 
U 

 

Há pelo menos um telefone acessível a 
cadeirantes, por pavimento (altura 
máxima de 1,20m e altura inferior livre 
mínima de 73cm)? 

NÃO SIM NÃO 
Está quebrado 
(TIPS). 

C/U 

Há pelo menos um telefone com 
amplificador de sinal? 

NÃO NÃO NÃO 
 

C/U 
Há telefone TDD (Telefone que 
Transmita mensagem de Texto) no 
terminal? 

NÃO NÃO NÃO 
 

 

U 
 

Os telefones públicos acessíveis às 
pessoas com restrições possuem 
sinalização? 

NÃO NÃO NÃO 
 

 

U 
 

A bica do bebedouro possui altura de 
90cm do piso? 

NÃO NÃO NÃO 
Bebedouros 
quebrados. 

 

U 
 

O bebedouro possui altura livre inferior 
de, no mínimo, 73cm do piso? 

NÃO NÃO NÃO 
 

 

U 
 

Existe uma área de aproximação frontal 
de 80cm x 1,20m, avançando sob o 
bebedouro no máximo 50cm? 

NÃO NÃO NÃO 
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PLANILHA 8 

 
ESCADAS  

    

 
ITENS A CONFERIR 

RESPOSTA (SIM, NÃO, NA) 
OBS. 

 
TITN TIPS TIM 

 
D 

 

A largura mínima das escadas fixas é de 
1,20m? 

SIM NA SIM 
 

D 
O piso da escada é antiderrapante? SIM NA SIM 

 

 

D 
 

Os degraus estão todos dispostos 
paralelamente entre si (proibido degraus 
em leque)? 

SIM NA SIM 
 

 
D/U 

 

Os espelhos dos degraus são fechados 
(não podem ser vazados)? 

SIM NA SIM 
 

D/U 

Os degraus da escada possuem espelho 
entre 16cm e 18cm? 

SIM NA NÃO 

No TIM há degraus 
irregulares. Alguns 
com mais de 18cm 
na entrada do 
terminal. 

D/U 
A profundidade do degrau (piso) é maior 
que 28cm e menor que 32cm? 

SIM NA SIM 
 

 

Existe patamar sempre que há mudança 
de direção na escada? 

NA NA SIM 
Há patamares, mas 
não de mudança de 
direção (TITN). 

 
D 

 

Na existência, possui dimensões iguais à 
largura da escada? 

NA NA SIM 
 

D 
Os patamares possuem dimensão 
longitudinal mínima de 1,20m? 

SIM NA SIM 
 

U Os patamares estão isentos de 
obstáculos que ocupem sua superfície 
útil (tal como abertura de portas)? 

SIM NA SIM 
 

 
D 

 

O primeiro e o último degrau de um 
lance de escada estão a uma distância 
de, no mínimo, 30cm da área de 
circulação? 

SIM NA SIM 
 

 
D 

 

As escadas têm lance máximo de 19 
degraus? SIM NA SIM 

 

U 
Os corrimãos estão instalados em 
ambos os lados da escada? 

SIM NA NÃO 
As escadas do TIM 
não têm corrimãos. 

D/U 
Os corrimãos estão instalados na altura 
de 92cm do piso medido de sua geratriz 
superior? 

SIM NA NA 
 

U Na existência de corrimãos laterais 
instalados em duas alturas, estas são 
70cm e 92cm do piso, medidos da 
geratriz superior? 

NÃO NA NA 
 

 

U 
 

Existe espaço livre entre a parede e o 
corrimão de, no mínimo, 4cm? 

SIM NA NA 
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U Os corrimãos possuem largura (seção ou 

diâmetro) entre 3 e 4,5cm? 
SIM NA NA 

 

U Os corrimãos possuem prolongamento 
mínimo de 30cm antes do início e após o 
término da escada? 

SIM NA NA 
Menos no do meio 
(TITN). 

 

 
 

As arestas dos corrimãos são seguras, 
sem oferecer riscos de acidentes (cuidar 
arestas vivas)? 

SIM NA NA 
 

 

U 
 

Os corrimãos são contínuos e com 
extremidades recurvadas fixadas ou 
justapostas à parede ou ao piso? 

SIM NA NA 
 

 

U 
 

O guarda-corpo possui altura de 1,05m? SIM NA NA 
 

 
 

 

Existe sinalização visual localizada na 
borda do piso, em com contrastante com 
a do acabamento, medindo entre 2cm e 
3cm de largura? 

NÃO NA NÃO 
 

 

O 
 

Existe, no início e término da escada, 
sinalização tátil de alerta em cor 
contrastante com a do piso, afastada no 
máximo 32cm do degrau? 

NÃO NA NÃO 
 

 

PLANILHA 9 

 
RAMPAS  

    

 
ITENS A CONFERIR 

RESPOSTA (SIM, NÃO, NA) 
OBS. 

 
TITN TIPS TIM 

 
D 

 

Na existência de desnível entre a 
circulação externa e a entrada do 
terminal, há rampa ou equipamento 
eletromecânico que permita pleno 
acesso? 

SIM NA NÃO 
Acesso apenas por 
veículos (TIM). 

 

D 
 

A largura mínima da rampa é de 1,20m? NA NA SIM 
Rampa de acesso 
entre plataformas 
(TIM). 

D O piso da rampa e dos patamares é 
revestido com material antiderrapante, 
firme, regular e estável? 

NA NA SIM 
 

 

D 
 

No início e no término da rampa, existem 
patamares com dimensão mínima 
longitudinal de 1,20m além da área de 
circulação adjacente? 

NA NA SIM 
 

D Os patamares estão isentos de 
obstáculos que ocupem sua superfície 
útil (tal como abertura de portas)? 

NA NA SIM 
 

 

U 
 

Os corrimãos estão instalados em 
ambos os lados da rampa? 

NA NA NÃO 
Apenas em um dos 
lados. 

U Os corrimãos laterais estão instalados a 
duas alturas: 92cm e 70cm do piso, 
medidos da geratriz superior? 

NA NA SIM 
 

 

U 
 

Existe espaço livre entre a parede e o 
corrimão de, no mínimo, 4cm? 

NA NA NA Não há parede. 
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U Os corrimãos possuem largura entre 3 e 

4,5cm? 
NA NA SIM 

 

U Os corrimãos possuem prolongamento 
mínimo de 30cm antes do início e após o 
término da escada? 

NA NA NÃO 
 

 

U 
 

As arestas dos corrimãos são seguras, 
sem oferecer riscos de acidentes (cuidar 
arestas vivas)? 

NA NA SIM 
 

 

U 
 

Os corrimãos são contínuos e com 
extremidades recurvadas fixadas ou 
justapostas à parede ou ao piso? 

NA NA SIM 
 

 

U 
 

O guarda-corpo possui altura de 1,05m? NA NA NA 
 

 

U 
 

O guarda-corpo possui longarinas ou 
balaústres com afastamentos máximos 
de 15cm entre eles? 

NA NA SIM 
 

 
D 

 

A inclinação da rampa está conforme a 
NBR 9050/04? 

NA NA SIM 
 

D 
Em rampas curvas, a inclinação máxima 
é de 8,33% e o raio mínimo é de 3m? 

NA NA SIM 
 

 

O 
 

Existe sistema de iluminação de 
emergência instalado? 

NA NA NÃO 
 

 

O 
 

Existe sinalização tátil de alerta no início 
e término da rampa? 

NA NA SIM 
 

 
PLANILHA 10 

 

ELEVADORES 

    

 
ITENS A CONFERIR 

RESPOSTA (SIM, NÃO, NA) 
OBS. 

 
TITN TIPS TIM 

 
D 

 

Se há pelo menos um tipo de 
equipamento eletromecânico de 
circulação vertical (plataformas, 
elevadores, etc.) no terminal, todos os 
pavimentos, inclusive estacionamento, 
são servidos por ele? 

SIM NA NA 
 

 

D 
 

Os elevadores destinados a pessoas 
portadoras de deficiência estão situados 
em rotas acessíveis a essas pessoas? 

SIM NA NA 
 

 
O 

 

Os elevadores podem ser identificados 
visualmente ou por informação adicional 
(placas indicativas) desde a porta de 
acesso ao terminal? 

NÃO NA NA 
 

 
O 

 

Há algum tipo de sinalização tátil (mapa 
tátil, piso direcional) que permita a 
identificação do local dos elevadores 
para pessoas com restrição visual? Há 
piso tátil de alerta junto à porta do 
elevador? 

NÃO NA NA 
 

 
D 

O hall em frente aos elevadores está 
livre de obstáculos? 

SIM NA NA 
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D 

 

A circulação de acesso ao elevador tem, 
no mínimo, 1,50m de largura, medida 
perpendicularmente ao plano da porta? 

SIM NA NA 
 

 
D 

 

A porta do elevador tem vão mínimo de 
80cm? 

SIM NA NA 
 

D 
A porta do elevador é automática? SIM NA NA 

 

D 
O tempo mínimo de permanência da 
porta aberta é 5s? 

SIM NA NA 
 

 

U 
 

Os botões de chamada (exterior da 
cabina) estão a uma altura entre 90cm e 
1,10m? 

SIM NA NA 
 

 

O 
 

Os botões de chamada são providos de 
indicação visual e sonora para cada 
chamada registrada? 

SIM NA NA Apenas visual. 

 
O 

 

Junto à porta de entrada, no pavimento, 
existe dispositivo que emita sinais 
acústico e visual indicando o sentido em 
que a cabina se movimenta? 

SIM NA NA Apenas visual. 

 
U 

 

A dimensão mínima da cabina do 
elevador é de 1,00m entre os painéis 
laterais e de 1,25m entre o painel frontal 
e o de fundo? 

SIM NA NA 
 

 

U 
 

A botoeira do interior da cabina está 
localizada no painel direito de quem está 
de frente para o elevador? 

SIM NA NA 
 

 
U 

 

A identificação dos comandos tem cor 
contrastante com o fundo? 

NÃO NA NA Apenas de alarme. 

U 
Os caracteres dos comandos têm altura 
máxima de 1,60cm? 

SIM NA NA 
 

 
U 

 

Ao lado esquerdo de cada botão de 
comando, há marcação em Braille 
correspondente? 

SIM NA NA 
 

 

U 
 

O botão de comando mais baixo do 
painel está a uma altura de 89cm em 
relação ao piso? 

SIM NA NA 
 

 

U 
 

O botão de comando mais alto do painel 
está a uma altura de 1,35m em relação 
ao piso? 

SIM NA NA 
 

 
U 

 

O s comandos de emergência estão 
agrupados na parte inferior da botoeira 
da cabina? 

SIM NA NA 
 

 
O 

 

O indicador (interno) de posição da 
cabina está localizado na botoeira ou 
sobre a abertura da porta? 

SIM NA NA 
 

U 
Esse indicador possui caracteres com 
altura mínima de 1,6cm? 

SIM NA NA 
 

O A cada parada do elevador soa 
automaticamente um anúncio verbal? 

NÃO NA NA 
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Existe um meio de comunicação de duas 
vias instalado dentro e fora do elevador? 

SIM NA NA 
 

 

U 
 

Na existência, está localizado a uma 
altura entre 89m e 1,35m em relação ao 
piso? 

SIM NA NA 
 

 

C 
 

Existe algum tipo de tecnologia assistida 
para a comunicação do surdo ou do 
mudo no elevador? 

NÃO NA NA 
 

U Há corrimãos (barras) afixados nas 
laterais e no fundo da cabina? 

SIM NA NA 
 

 
U 

 

Na existência, sua parte superior está a 
uma altura entre 85cm e 90cm em 
relação ao piso? 

SIM NA NA 
 

U Os corrimãos (barras) fixos têm seção de 
3,8cm a 4,2cm? 

SIM NA NA 
 

U 
O espaço livre entre o painel da cabina e 
o corrimão é de 3,8cm a 4,2cm? 

SIM NA NA 
 

 
D 

 

O revestimento do piso da cabina possui 
superfície dura e antiderrapante? 

SIM NA NA 
 

U 
Há iluminação de emergência no 
elevador? 

SIM NA NA 
 

 
O 

 

Se um ou mais elevadores do terminal 
atendem integralmente a todas as 
exigências acima, esses possuem o 
símbolo internacional de acesso? 

NÃO NA NA 
 

 
PLANILHA 11 

 
PLATAFORMA 

    

 
ITENS A CONFERIR 

RESPOSTA (SIM, NÃO, NA) 
OBS. 

 
TITN TIPS TIM 

 

U 
 

Existem bancos para descanso no pátio 
do terminal? 

SIM SIM SIM 
 

 

Os bancos que eventualmente existam 
possibilitam pleno acesso ao terminal, 
não impedindo o deslocamento do 
pedestre? 

SIM SIM SIM 
 

 

D 
 

Os pisos das plataformas têm superfície 
regular, firme, antiderrapante sob 
qualquer condição climática? 

SIM NÃO SIM 
Faixa de cerâmica 
(TIPS). 

 

O 
 

Existe piso tátil de alerta nas 
plataformas, sinalizando situações que 
envolvam algum tipo de risco (desníveis, 
obstáculos)? 

SIM SIM NÃO 

Não em todas as 
situações (TIPS e 
TITN). Poucos 
(TIM). 
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PLANILHA 12 
 

 

VAGAS DE ESTACIONAMENTO PARA 
DEFICIENTES 

   
 

 
ITENS A CONFERIR 

RESPOSTA (SIM, NÃO, NA) 
OBS. 

 
TITN TIPS TIM 

 
U 

 

Existe vaga de estacionamento 
destinada a pessoas portadoras de 
deficiência física ou visual? 

NÃO NÃO NÃO 

O estacionamento é 
exclusivo para 
funcionários (TIM e 
TIPS). Não há vagas 
destinadas a 
deficientes (TIPS e 
TITN). 

 
O 

 

As vagas destinadas às pessoas 
portadoras de deficiência são indicadas 
com símbolo internacional de 
acessibilidade a partir de sinalização 
vertical e no piso? 

NÃO NÃO NÃO 
 

 
O 

 

As vagas de estacionamento reservadas 
para veículos utilizados por pessoas 
com mobilidade reduzida são 
identificáveis desde a entrada no 
estacionamento? 

NÃO NÃO NÃO 
 

 
U 

 

O número de vagas atende à proporção 
de uma vaga para o total de 11 a 100 
vagas existentes ou 1% para um total 
superior a 100 vagas existentes? 

NÃO NÃO NÃO 
 

D/U As vagas para estacionamento de 
veículos que conduzam ou seja 
conduzidos por pessoas com deficiência 
contam com um espaço adicional de 
circulação com largura mínima de 
1,20m? 

NÃO NÃO NÃO 
 

 

As vagas de estacionamento reservadas 
para pessoas portadoras de deficiência 
estão próximas ao acesso da 
plataforma? 

NÃO NÃO NÃO 
 

 

D 
 

As vagas estão vinculadas a uma rota 
acessível que permite deslocamento 
com segurança até a plataforma? 

NÃO NÃO NÃO 
 

 

D 
 

As vagas estão localizadas de forma a 
evitar a circulação entre veículos? 

NÃO NÃO NÃO 
 

 
 
PLANILHA 13 
 

 
SANITÁRIOS PARA DEFICIENTES 

FÍSICOS 
    

 
ITENS A CONFERIR 

RESPOSTA (SIM, NÃO, NA) 
OBS. 

TITN TIPS TIM 
 

D/U 

 

Há, ao menos, um conjunto de sanitários 
feminino e masculino acessíveis às 
pessoas com restrições no edifício? 

SIM SIM SIM 
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D/U 

Na existência de 1 (um) conjunto, este 
se encontra no pavimento de maior 
utilização? 

SIM SIM SIM 
 

D/U 
Os sanitários acessíveis existentes 
possuem entradas independentes dos 
sanitários coletivos? 

SIM NÃO SIM 
 

D/U 
Os sanitários adaptados existentes estão 
localizados nos pavimentos acessíveis? 

SIM SIM SIM 
 

O Há sinalização identificando a 
localização dos sanitários no terminal? 

NÃO NÃO NÃO 
 

 

O 
 

A sinalização visual é em cores 
contrastantes (texto ou figura e fundo; e 
a superfície sobre o qual está afixada)? 

SIM NÃO NÃO 
 

 

O 
 

A sinalização visual interna tem 
dimensão mínima de 15cm? 

SIM NÃO SIM 
 

O Há símbolo internacional de sanitários 
identificando o tipo de sanitário 
(feminino, masculino, familiar, unissex)? 

SIM SIM NÃO 
 

 
O/U 

 

Essa sinalização é acessível às pessoas 
com restrição visual (tátil e ao alcance 
das mãos)?  

NÃO NÃO NÃO 
 

O Há o símbolo internacional de acesso 
afixado em local visível ao público? 

SIM SIM SIM 
 

 
D 

 

O sanitário ou vestiário está localizado 
em rota acessível, próximo à circulação 
principal? 

SIM SIM SIM 
 

 
C 

 

Há sinalização de emergência ao lado da 
bacia e do boxe do chuveiro (se houver) 
a uma altura de 40cm, para acionamento 
em caso de queda? 

NÃO NÃO NÃO 
 

 
U 

 

A distribuição de aparelhos e peças nos 
banheiros permite a utilização por um 
usuário em cadeira de rodas (80cm para 
circulação e área de manobra no eixo de 
180° de 1,50 x 1,20m)? 

SIM SIM NÃO 
 

 

U 
 

Os boxes para bacia sanitária têm 
dimensões mínimas de 150 x 170cm? 

SIM SIM NÃO 
 

 

U 
 

Há área livre de 80 x 120cm lateral ao 
vaso sanitário para transferência da 
pessoa da cadeira de rodas para o 
vaso? 

SIM SIM NÃO 
 

 

U 
 

Os assentos das bacias sanitárias estão 
a uma altura de, no máximo, 46cm em 
relação ao piso? 
 

NÃO NÃO NÃO 
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Se há plataforma (sóculo) para compor a 
altura de 46cm do assento da bacia 
sanitária, a projeção horizontal da 
plataforma ultrapassa, no máximo, 5cm o 
contorno da base da bacia? 

NÃO NÃO NÃO 
 

 
U 

 

No caso de bacia sanitária com caixa 
acoplada, há barra de apoio na parede 
do fundo, a uma distância mínima entre 
a face inferior da barra e a tampa da 
caixa acoplada de 15cm? 

NA NA SIM 
 

 

U 
 

Há barras de apoio nas laterais e no 
fundo da bacia sanitária? 

SIM SIM SIM 
 

U As barras de apoio da bacia sanitária 
estão afixadas a uma altura de 75cm em 
relação ao piso? 

SIM SIM NÃO 
 

 

U 
 

As barras de apoio da bacia sanitária 
têm comprimento mínimo de 80cm? 

SIM SIM SIM 
 

 

D 
 

A porta do sanitário ou do boxe para 
bacia sanitária tem vão livre mínimo de 
80cm? 

SIM SIM SIM 
 

 

D 
 

A porta do boxe para a bacia sanitária 
abre para fora? 

SIM SIM SIM 
 

D Na existência de sanitário adaptado 
individual, a porta abre para fora? 

SIM SIM SIM 

  

D 
 

A porta do sanitário está disposta de 
maneira a permitir sua completa abertura 
e não interferir com a área de manobra 
externa? 

SIM SIM SIM 

  
U 

 

A porta do sanitário ou do boxe para 
bacia sanitária tem puxador horizontal 
para facilitar seu fechamento (mínimo de 
40cm de comprimento e com altura de 
90cm)? 

NÃO NÃO NÃO 

  

U 
 

A maçaneta da porta do sanitário está 
entre 90cm e 1,10m de altura em relação 
ao piso? 

SIM SIM SIM 

 U A maçaneta ou trinco da porta do 
sanitário é do tipo alavanca? 

SIM SIM SIM 
Quebradas (TIPS e 
TIM). 

 

D 
 

O desnível máximo, nas soleiras das 
portas, é de 0,5cm de altura? 

SIM SIM SIM 

 D/U 
Há uma área livre de aproximação com 
dimensões de 1,20m x 80cm frontal ao 
lavatório? 

SIM SIM NÃO 

 U Os lavatórios são suspensos (sem 
coluna)? 

SIM SIM SIM 

 U O lavatório é fixado à altura entre 78cm e 
80cm em relação ao piso? 

SIM NÃO SIM 

 
U 

Há uma altura livre sob o lavatório de 
73cm? 

SIM SIM SIM 

  
 

As torneiras do lavatório são do tipo 
alavanca, com sensor eletrônico ou 
dispositivo equivalente? 

NÃO NÃO NÃO 
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D 
 

O piso dos banheiros tem revestimento 
antiderrapante, regular e estável? 

SIM SIM SIM 

  

D 
 

O piso dos banheiros é nivelado? SIM SIM SIM 

 D/U 
Há uma área livre de aproximação com 
dimensões de 120 x 80cm frontal ao 
mictório? 

NÃO SIM NÃO 
Mictório quebrado 
(TIM). 

 

U 
 

No mictório, há duas barras de apoio 
fixadas na vertical, paralelas, com 
distância entre elas de 60cm, com 
mictório no centro? 

NÃO NÃO NÃO 
 

 

U 
 

As barras do mictório têm comprimento 
de 70cm? 

NÃO NÃO NÃO 

 U As barras do mictório estão a 75cm de 
altura em relação ao piso? 

NÃO NÃO NÃO 

  
U 

 

Os acessórios do sanitário (toalheiro, 
descarga, cesto de lixo, espelho, 
saboneteira, etc.) estão localizados 
dentro da faixa de alcance confortável, a 
uma altura de 80cm a 1,20m do piso? 

SIM NÃO NÃO 

  

Legenda: 

Deslocamento 

Orientabilidade 

Usabilidade 

Comunicacional 

 

 

9.3 Pesquisa de percepção do usuário  

 

Foi realizada a pesquisa com 408 usuários nos três terminais selecionados 

como objeto de estudo. De acordo com Bolfarine (2005), esse número maior de 

entrevistados do que o sugerido (383 usuários) não diminui a confiabilidade de 95% 

da pesquisa, sendo assim foram considerados todos os questionários aplicados.  

Para esta pesquisa, foram apreciadas informações relevantes ao perfil dos 

entrevistados, ao uso do terminal, à avaliação do terminal e à expectativa para a 

melhoria do terminal. Alguns dos dados coletados não foram utilizados para 

formação de diretrizes, no entanto, ficam à disposição para pesquisas futuras.  
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Perfil dos entrevistados 

 

- Dos 408 entrevistados, 383 eram passageiros e 25 funcionários. Na figura 

31 são apresentados detalhadamente a quantidade de passageiros entrevistados e 

funcionários por terminal.   

 

 

 

 

Figura 31 – Tabela do quantitativo de entrevistados dividido entre passageiros e usuários por 
terminal.  

 

 

- Quanto ao gênero 65% do público entrevistado é do sexo feminino, 

conforme apresentado na figura 32, o que nos mostra uma presença maior das 

mulheres no uso do transporte público.  

 

 

 

 

Figura 32 – Tabela do quantitativo de entrevistados por gênero para cada terminal.  

 

- Quanto à faixa etária verificou-se que 41% têm idade inferior a 21 anos; 

34% têm idade entre 22 a 39 anos; 20% têm idade entre 40 a 59 anos; 4% têm 

idade entre 60 a 75 anos; e 1% tem mais de 75 anos. Os dados mostram que esses 

terminais são bastante utilizados por um público jovem com menos de 39 anos. No 

gráfico 1 pode-se verificar individualmente cada terminal. Fica claro que nos 

terminais a faixa de idades dos usuários tem um comportamento similar.  
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Gráfico 1 – Quantitativo de usuários entrevistados por faixa de idade dos terminais.  
 

- Quanto à escolaridade 1% se declarou como analfabeto; 8% ensino 

fundamental incompleto; 8% ensino fundamental completo; 28% ensino médio 

incompleto; 26% ensino médio completo; 19% ensino superior incompleto; 10% 

ensino superior completo. O que mostra que os usuários desses terminais possuem 

em sua maioria um nível médio de escolaridade. Pode-se verificar no gráfico 2 que 

todos os terminais estudados possuem certa regularidade, observando apenas que 

no terminal Tancredo Neves aponta um maior número de pessoas com o ensino 

médio completo em relação ao ensino médio incompleto, diferente do que acontece 

nos dois outros terminais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Gráfico 2 – Quantitativo de usuários entrevistados de acordo com a escolaridade por terminal. 
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- Quanto à forma de pagamento da passagem 25% utilizam diretamente o 

dinheiro; 26% o VEM trabalhador; 39% o VEM estudantil; 5% gratuidade idoso; 2% 

gratuidade rodoviários; 2% gratuidade pessoa com deficiência e 1% gratuidade 

militar. Os dados demonstrados no gráfico 3 mostram que a maior parte da 

população desses terminais é formada por estudantes e trabalhadores e que a 

utilização da pessoa idosa e com deficiência por ser tão pequena pode ser indicador 

de um terminal que possuam deficiências para atender essa parcela do público.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 – Forma de pagamento de passagem por terminal.  

 

- Quanto à atividade exercida verificou-se que 41% dos entrevistados eram 

estudantes; 26% são de trabalhadores de empresas privadas; 7% de funcionários 

públicos; 9% são de autônomos, profissionais liberais, atividades informais e 

empregador; e 17% são de trabalhadores domésticos, diaristas, desempregados, 

estagiários ou aprendizes, aposentados/pensionistas, donas de casa e outras 

atividades. Essa etapa pode ser visualizada por terminal no gráfico 4. Percebe-se 

que o comportamento do gráfico para todos os terminais tem similaridade, dando 

destaque apenas para um pico maior de estudantes no terminal da macaxeira, talvez 

pela proximidade com a UFPE e ETEPAM locais onde também foram realizadas as 

pesquisas. Essa etapa mostra o perfil que os usuários dos terminais são em sua 

maioria de estudantes e trabalhadores.  
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Gráfico 4 – Atividade exercida pelos usuários por terminal.  

 

- Quanto à remuneração mensal, de acordo com a declaração dada de cada 

usuário, 26% não possuem renda; 24% possuem renda de até 1 salário mínimo; 

26% possuem renda de 1 a 2 salários mínimos; 16% possuem renda de 2 a 3 

salários mínimos; 7% possuem renda de 3 a 4 salários mínimos; e 1% possui renda 

acima de 4 salários mínimos. O gráfico 5 mostra individualmente em números 

absolutos os dados obtidos em cada terminal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 5 – Renda mensal dos usuários por terminal.  
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- Quanto a quantidade de integrações realizadas na ida e na volta foi 

verificado que mais da metade dos usuários utilizam apenas uma integração no seu 

deslocamento, seguido por usuários que realizam 2 integrações. Poucos usuários 

utilizam de 3 ou mais integrações para os seus deslocamentos. No gráfico 6 pode 

ser visto essas informações em valores absoltos da quantidade de entrevistados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 6 – Quantidade de integrações realizadas por usuário, por viagem e por terminal.  

 

 

O uso do terminal 

 

- Na percepção dos usuários, em relação ao tempo de espera pelo ônibus 

nos terminais, 10% dos entrevistados esperam por menos de 10 minutos; 29% 

esperam entre 10 e 20 minutos; 46% esperam entre 20 e 40 minutos; 14% esperam 

por mais de 40 minutos; e 1% não respondeu ou não soube responder. No gráfico 7 

é apresentado em números absolutos e mais detalhado o tempo de espera por 

terminal. Destaca-se os picos maiores dos terminais da Macaxeira e Tancredo 

Neves com espera entre 20 a 30 minutos e para o Pelópidas Silveira tem seu pico 

mais alto de 15 a 20 minutos.  
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Gráfico 7 – Tempo de espera pelo ônibus por terminal.  

 

 

- Quanto a frequência de dias que o usuário utiliza o terminal verificou-se 

nos 3 terminais que 26% da população utilizam raramente o terminal ou apenas 1 

vez por semana; 25% utilizam o terminal de 2 a 4 dias por semana; 46% utilizam 4 a 

7 dias por semana; e 1% não respondeu ou não soube responder. No gráfico 8 

podem ser observados os dados absolutos por terminal e tem destaque para os 

maiores picos que são para uso de 5 dias da semana (segunda a sexta-feira) para 

os 3 terminais e os segundos picos mais altos que são de quem utiliza raramente, 

esse gráfico mostra que foram consultados tantos usuários considerados 

experientes, como usuários novatos que apresentam uma visão nova sobre o 

ambiente construído do terminal.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 – Frequência de dias de utilização dos terminais. 
 

Da avaliação do terminal 

 

Para expor os resultados iremos apresentar os dados obtidos pelos grupos 

conforme visto anteriormente. Serão apresentados os gráficos com as respostas de 

cada terminal seguindo a ordem: Tancredo Neves, Pelópidas Silveira e Macaxeira.  

Grupo 1 - ETAPA 3 da pesquisa de percepção do usuário, onde é avaliado 

subjetivamente em “ótimo”, “bom”, “regular”, “ruim”, “péssimo”, “não tem” ou “não 

sabe / não respondeu”. Nos gráficos 9,10 e 11 estão agrupados itens relativos à 

estrutura e manutenção do terminal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 9 – Percepção do usuário do Terminal Integrado Tancredo Neves – Grupo 1.  
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Piso – o usuário avalia o piso existente no terminal – o terminal Tancredo 

Neves teve a melhor avaliação, com o maior número de respostas para a 

classificação “Bom” e teve um número significativo em “ótimo”, enquanto o Pelópidas 

Silveira e o Macaxeira tiveram sua barra mais alta na classificação “regular”. 

Destaca-se o número de “péssimo” apresentado no Pelópidas Silveira, pois nas 

entrevistas os passageiros e funcionários relataram que parte do piso é bastante 

escorregadio e causava bastante acidentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10 – Percepção do usuário do Terminal Integrado Pelópidas Silveira – Grupo 1.  
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Gráfico 11 – Percepção do usuário do Terminal Integrado Macaxeira – Grupo 1.  

 

Parede e teto – o usuário avalia as paredes e o teto existente no terminal – o 

TITN teve a melhor avaliação seguido pelo TIPS com as barras mais altas na 

classificação “bom”, já o TIM teve maior incidência a classificação “regular” seguida 

pela segunda barra mais alta com classificação “Ruim”.  

Banheiros – avaliação dos banheiros públicos do terminal – Nesse item os  

TITN e TIM tiveram o maior número de resposta na condição “péssimo” e o TIPS o 

maior número de respostas na condição “Ruim” seguido muito próximo pela 

condição “péssimo”. Mesmo assim o terminal melhor avaliado foi o TITN por possuir 

um equilíbrio nas respostas, destaca-se o elevado número de respostas (91 dos 147 

entrevistados) para a condição “péssimo” no TIM.  

Lixeiras – avaliação das lixeiras existente no terminal – o TITN teve a melhor 

avaliação com a maior barra na condição “bom” seguido pela barra na condição 

“regular”, o TIPS teve a maior incidência na avaliação “regular” seguido pela “ruim” e 

o TIM com a pior avaliação com maior quantidade de respostas na condição 

“regular” seguido pela barra de “péssimo”.  

Ruas internas de acesso ao terminal – avaliação das vias de rolamento, por 

onde passam os ônibus – nos TITN e TIPS a maior incidência de respostas foi 

classificada como “boa” seguida pela classificação “regular”, já para o terminal da 
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Macaxeira a resposta com maior barra foi “regular” seguida pela classificação 

“péssimo”. Nesse item, o terminal com melhor avaliação foi o TIPS, possivelmente 

pelo fato dos ônibus não precisarem realizar manobra de ré para chegar às 

plataformas de embarque. 

Pintura – avaliação da pintura como um todo do terminal – neste item o TITN 

novamente recebeu a melhor avaliação com a classificação mais recorrente como 

“bom”, o TIPS recebeu a maior classificação como “regular” seguido por “bom” e o 

TIM teve maior incidência na classificação “péssima”, entende-se por ser um 

terminal dos mais antigos, com uma manutenção de pintura atrasada.  

Telefones públicos – avaliação dos telefones públicos – A pior avaliação foi 

do TITN com a maior pico no seu gráfico com a classificação “não tem”, de fato não 

há telefones públicos no terminal. O TIPS teve a maior incidência na classificação 

“ruim” seguido pela classificação “péssimo” e o TIM teve maior incidência 

classificado como “péssimo”.  

Placas de sinalização interna – avaliação das placas de sinalização para a 

locomoção e informações do terminal – TITN e TIM tiveram maior incidência na 

classificação “bom”, enquanto o TIPS ficou com uma classificação maior em regular, 

seguido pela opção “ruim”. Talvez pelo TIPS ser o maior terminal, precise de uma 

maior quantidade de sinalização.  

No resultado geral do grupo 1, os 3 terminais foram avaliados da seguinte 

maneira: os pisos classificados como “regulares”; as paredes e teto foram 

classificados como “regulares” com uma tendência para “bom”; os banheiros tiveram 

a maior classificação como “péssimo” seguido por “ruim”; as lixeiras, as vias internas 

do terminal e as pinturas foram classificadas como “regulares”; os telefones públicos 

foram classificados quase que com a mesma intensidade como “péssimos”, ruim e 

ou não tem; e quanto as placas de sinalização interna foram classificadas como 

“boa” para “regular”. Na ordem de classificação da melhor avaliação para pior 

avaliação dos 3 terminais foram: Tancredo Neves (TITN), Pelópidas Silveira (TIPS) e 

Macaxeira (TIM) o que corresponde também a ordem inversa de construção de cada 

terminal.  

 

 Grupo 2 - ETAPA 3 da pesquisa de percepção do usuário estão agrupados 

itens relativos a organização e operação do terminal (gráficos 12, 13 e 14), onde é 
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avaliado subjetivamente em “ótimo”, “bom”, “regular”, “ruim”, “péssimo”, “não tem” ou 

“não sabe / não respondeu”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12 – Percepção do usuário do Terminal Integrado Tancredo Neves – Grupo 2.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13 – Percepção do usuário do Terminal Integrado Pelópidas Silveira – Grupo 2.  
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Gráfico 14 – Percepção do usuário do Terminal Integrado Macaxeira – Grupo 2.  

 

 

Organizador de filas – avaliação da estrutura de ferro que serve para 

organizar as filas – no TITN o maior número de respostas classificou como “bom”, no 

TIPS e TIM a maior classificação foi como “péssimo”. Esse item apresentou por 

diversas vezes dúvida aos usuários que confundiam a pergunta, achando que o 

organizador de filas (estrutura de ferro que orienta a forma e local das filas de 

embarque) com os orientadores de fila.  

Tempo de espera no terminal – avaliação do tempo de espera do usuário 

para embarcar nos coletivos – os TITN e TIM tiveram sua avaliação com maior 

incidência como “péssimo”, enquanto o TIPS teve sua avaliação como “regular” 

seguido pela opção “péssimo”. 

Tratamento do motorista dado aos usuários no momento do embarque e 

desembarque – em todos os terminais o maior número de respostas foi para a opção 

“regular” seguido para a opção “boa”.  

Tratamento do motorista dado aos usuários no momento do embarque e 

desembarque – no TITN e TIPS o maior número de respostas veio para a opção 
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“Bom” seguido pela opção “regular” e no TIM o maior número de respostas foi da 

opção “regular” seguido por “bom”.  

Atuação da fiscalização na operação do terminal – avaliação da fiscalização 

dos funcionários do Grande Recife quanto ao controle e operação dos terminais – o 

TITN e TIPS tiveram a maior parte de respostas na classificação “regular” enquanto 

a classificação do TIM teve a maior incidência de respostas na classificação 

“péssima”. 

Horário de funcionamento do terminal – avaliação do tempo em que o 

terminal fica funcionando – em todos os terminais a maior incidência de respostas foi 

para a classificação “bom”. 

Embarque e Desembarque – avaliação do modo de embarque e 

desembarque do TI – o TITN teve seu pico de respostas na classificação “bom”, o 

TIPS teve a maior parte de respostas para a opção regular e o TIM teve a 

classificação com maior incidência como “péssimo”.  

No total de respostas para o grupo 2, as avaliações que tiveram maior 

incidência em todos os terminais foram: organizador de filas classificação “péssimo”; 

tempo de espera classificação “péssimo”; tratamento dado pelo motorista 

classificação “regular”; tratamento dado pelo cobrador com classificação bem 

equilibrada entre “regular” e “bom”; Atuação da fiscalização classificação bem 

equilibrada entre “regular, ruim e péssimo”; horário de funcionamento classificação 

“bom”; e embarque e desembarque classificação também muito equilibrada entre 

“regular, péssimo e bom”. Nesta etapa os TITN e TIPS tiveram praticamente 

avaliações equilibradas entre si, e o TIM a pior avaliação dos 3 terminais.  

 

Grupo 3 - ETAPA 3 da pesquisa de percepção do usuário, onde é avaliado 

subjetivamente em “ótimo”, “bom”, “regular”, “ruim”, “péssimo”, “não tem” ou “não 

sabe / não respondeu”. Nesta etapa estão agrupados itens relativos ao conforto 

ambiental do terminal (gráficos 15, 16 e 17). 
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Gráfico 15 – Percepção do usuário do Terminal Integrado Tancredo Neves – Grupo 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16 – Percepção do usuário do Terminal Integrado Pelópidas Silveira – Grupo 3.  
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Gráfico 17 – Percepção do usuário do Terminal Integrado Macaxeira – Grupo 3.  

 

Proteção contra chuvas e sol, nas plataformas – avaliação da proteção do 

usuário na plataforma do terminal contra o sol e a chuva – no TITN ocorreu um 

equilíbrio quase igual na frequência de respostas nas opções “bom, regular, ruim e 

péssimo”; no terminal Pelópidas Silveira o equilíbrio também aconteceu só que 

dessa vez na classificação “bom, regular e péssimo”; já no Terminal da Macaxeira 

ocorreu o mesmo equilíbrio do TITN só que a barra de classificação regular teve um 

maior destaque. O equilíbrio das respostas pode ser atribuído pelo horário das 

entrevistas, nos horários em que o sol avançava na plataforma a maior parte das 

respostas era ruim ou péssimo nos momentos que isso não acontecia as repostas 

eram dadas como boa e regular.  

Bancos para sentar – avaliação dos bancos localizados no interior do 

terminal – no terminal Tancredo Neves os bancos foram avaliados com maior 

incidência na opção “bom”, no TIPS a maior incidência foi na opção “ruim” e no TIM 

a maior incidência foi na opção “regular”. Pela dimensão do terminal Pelópidas 

Silveira a quantidade de bancos aparenta ser bem menor do que nos outros 

terminais.  

Poluição do ar, visual e/ou sonora – nos TITN e TIPS a maior incidência de 

respostas foi na classificação “regular”, já no terminal da Macaxeira a maior 

classificação foi atribuída a “péssimo” seguido de “ruim”.  

Bebedouros – avaliação da água potável oferecida pelos bebedouros 

públicos – no terminal Tancredo Neves a maior resposta dada foi a de não ter o 
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bebedouro, o que de fato nos dias das entrevistas foi informado que os bebedouros 

tinham sido danificados e que estavam há quase 3 meses sem; nos terminais TIPS e 

Macaxeira a maior classificação foi dada como “péssimo”. 

Acessibilidade do Terminal – avaliação das condições de acessibilidade do 

terminal para pessoas portadoras de deficiência – no TITN a classificação ficou 

equilibrada entre “bom” e “péssimo”; e nos TIPS e TIM a classificação ficou em 

“péssimo”. Nesses terminais foram entrevistados alguns cadeirantes e todos 

informaram que a acessibilidade do terminal era bastante deficiente, que eles se 

sentiam bastante constrangidos, principalmente pela demora no embarque, pois 

todos os passageiros esperavam pelo embarque deles que ocorria sempre por 

último e geralmente os elevadores dos ônibus davam defeito o que demorava ainda 

mais.  

Iluminação – avaliação da iluminação do terminal tanto natural quanto 

artificial – nos TITN e TIPS a avaliação da iluminação do terminal foi classificada 

como “bom”; já na classificação do terminal da Macaxeira a avaliação foi dada como 

“regular”. 

Temperatura – avaliação da temperatura do terminal – todos os terminais 

obtiveram praticamente as mesmas respostas com a classificação “regular”, seguida 

pela opção “bom”.  

Localização do terminal – avaliação da localização do terminal na região 

metropolitana – nesse item todos os terminais tiveram seu pico maior na 

classificação “bom”. Possivelmente essa satisfação esteja relacionada ao excelente 

estudo realizado para a implantação do terminal na elaboração da malha do 

transporte rodoviário.  

Tamanho do terminal – avaliação do tamanho do terminal para sua operação 

– os TITN e TIPS receberam maior incidência na classificação “bom” e o terminal da 

Macaxeira teve praticamente um empate entre as opções “bom” e “ruim”.  

Cores do terminal – avaliação das cores do terminal como um todo – no 

terminal Tancredo Neves teve a resposta com maior incidência na classificação 

“bom”, enquanto nos TIPS e TIM a maior incidência foi “regular”. Dando destaque 

para o TIM que teve a opção “péssimo” bem próximo ao “regular”. 

Áreas livres para descanso – avaliação das áreas para possível descanso – 

no TITN a classificação mais recorrente dada foi “bom”; no TIPS ocorreu um 
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equilíbrio das classificações de “ruim” e “regular”; e no TIM foi avaliado como 

“péssimo” e “não tem”. Para muitos usuários não foi considerado que o terminal 

possuía espaço para descanso.  

No total de respostas para o grupo 3 as avaliações que tiveram maior 

incidência em todos os terminais foram: Proteção contra chuvas e sol e bancos para 

sentar com classificação equilibrada entre “bom”, “regular”, “ruim” e “péssimo”; 

poluição do ar com classificação em “regular”; bebedouros com classificação 

péssimo e não tem; acessibilidade do terminal com classificação equilibrada em 

“péssimo”, “ruim” e “regular”; iluminação com classificação em “bom”; temperatura 

com classificação em “regular” e “bom”; Localização com classificação em “bom”;  

tamanho do terminal em “bom”; cores do terminal com classificação equilibrada em 

“regular” e “bom”; e áreas livres do terminal com classificação equilibrada entre 

“bom”, “regular”, “ruim”, “péssimo” e “não tem”. 

Grupo 4 - ETAPA 3 da pesquisa de percepção do usuário, onde é avaliado 

subjetivamente em “ótimo”, “bom”, “regular”, “ruim”, “péssimo”, “não tem” ou “não 

sabe / não respondeu”. Nesta etapa vale lembrar que estão agrupados itens 

relativos aos serviços do terminal (gráficos 18, 19 e 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18 – Percepção do usuário do Terminal Integrado Tancredo Neves – Grupo 4.  
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Gráfico 19 – Percepção do usuário do Terminal Integrado Pelópidas Silveira – Grupo 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 20 – Percepção do usuário do Terminal Integrado Macaxeira – Grupo 4.  
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Boxes comerciais, serviços e lanchonetes – avaliação dos serviços 

realizados nos boxes do terminal – o TITN teve o maior número de respostas na 

classificação “bom” e os TIPS e TIM tiveram um equilíbrio entre os itens “regular” e 

“bom”. 

Caixas Eletrônicos – avaliação dos serviços de caixas de autoatendimento 

bancário – o TITN e o TIM foram avaliados como se não possuíssem os itens, o que 

de fato é verídico, entretanto alguns usuários avaliaram para o terminal Tancredo 

Neves os caixas eletrônicos pertencentes ao metrô; o TIPS foi classificado como 

“bom” seguido por “regular”. Muitos usuários relataram que não se sentiam seguros 

em realizar operações nos caixas pela falta de privacidade das cabines.  

Opções de deslocamentos / destinos – avaliar a possibilidade de opções de 

se locomover pela cidade do terminal – todos os terminais tiveram a incidência maior 

na classificação “bom”. 

Estacionamentos – avaliação dos estacionamentos do terminal tanto dos 

ônibus quanto para quem viesse de carro para pegar um ônibus – no TITN a maior 

frequência de respostas foi de “bom” seguido de “regular”; no TIPS foi de “regular” 

seguido de “bom”; e no TIM foi “ruim”. Neste item destaca-se o quantitativo de 

pessoas que responderam a alternativa “NR / NS”, pois nunca tinha vindo de carro 

para o terminal e não sabiam como funcionavam os estacionamentos.  

No total de respostas para o grupo 4 as avaliações que tiveram maior 

incidência em todos os terminais foram: Boxes Comerciais, serviços e lanchonetes 

classificação em “bom” seguido de “regular”; caixas eletrônicos classificação “não 

tem” seguido por “bom”; Opções de deslocamento / destino classificação em “bom”; 

e estacionamentos classificação equilibrada em “regular”, “bom” e “ruim”. 

Grupo 5 - ETAPA 3 da pesquisa de percepção do usuário, onde é avaliado 

subjetivamente em “ótimo”, “bom”, “regular”, “ruim”, “péssimo”, “não tem” ou “não 

sabe / não respondeu”. Nesta etapa vale lembrar que estão agrupados itens 

relativos a informações e comunicação do terminal (gráficos 21, 22 e 23). 
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Gráfico 21 – Percepção do usuário do Terminal Integrado Tancredo Neves – Grupo 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 22 – Percepção do usuário do Terminal Integrado Pelópidas Silveira – Grupo 5.  
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Gráfico 23 – Percepção do usuário do Terminal Integrado Macaxeira – Grupo 5.  

 

Informações sobre linhas e horários – avaliação de como essas informações 

eram passadas aos usuários – TITN e TIPS tiveram maior incidência de repostas 

nos itens “regular” e “bom”; e no TIM a maior incidência de resposta nos itens “bom” 

e “péssimo”.  

Central de Atendimento ao Usuário – CAC (avaliação do setor como um 

todo) – em todos os terminais o maior número de respostas foi para o item “NR / 

NS”, o que demostra que muitos usuários não sabem que existe uma central de 

atendimento no terminal. A segunda reposta mais frequente foi: TITN e TIPS 

“regular”, e TIM “bom”. 

Equipamentos de comunicação – avaliação de quadros de avisos, totens – 

no TITN as maiores frequências de respostas foram para o “regular” seguido por 

“bom”; no TIPS foram “regular” seguido por “ruim”; e no TIM a resposta mais 

frequente foi “péssimo”.  

Campanhas educativas, eventos comemorativos e culturais nos terminais – 

avaliação desses eventos no terminal – em todos os terminais a maior frequência de 

respostas foi para opção de “não tem”.  

Sistema de comunicação do terminal – avaliação do sistema de 

comunicação como um todo – no terminal Tancredo Neves o item com maior 
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classificação foi o “regular”; no TIPS o maior número de resposta foi “ruim” e no 

terminal da Macaxeira teve um equilíbrio nas alternativas “regular”, “ruim” e 

“péssimo” e um destaque pela maior barra ser a opção “não tem”.  

No total de respostas para o grupo 5 as avaliações que tiveram maior 

incidência em todos os terminais foram: Informações sobre linhas e horários 

classificação em “regular” seguido por “bom”; Central de Atendimento ao Usuário – 

CAC classificação em “não sabe ou não respondeu” seguido por “regular”; 

Equipamentos de comunicação classificação em “regular”; Campanhas educativas, 

eventos comemorativos e culturais nos terminais classificado como “não tem”; e 

Sistema de comunicação do terminal classificado em “regular” seguido por “ruim”.  

Grupo 6 - ETAPA 3 da pesquisa de percepção do usuário, onde é avaliado 

subjetivamente em “ótimo”, “bom”, “regular”, “ruim”, “péssimo”, “não tem” ou “não 

sabe / não respondeu”. Nesta etapa vale lembrar que estão agrupados itens 

relativos a estrutura da segurança e posicionamento dos funcionários do terminal. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 24 – Percepção do usuário do Terminal Integrado Tancredo Neves – Grupo 6.  
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Gráfico 25 – Percepção do usuário do Terminal Integrado Pelópidas Silveira – Grupo 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 26 – Percepção do usuário do Terminal Integrado Macaxeira – Grupo 6.  
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Ação da administração – avaliação das ações da administração do terminal 

e Grande Recife – no TITN as respostas mais frequentes foram “bom” seguido por 

“regular”; no TIPS teve maior frequência as repostas “ruim” seguida por “regular”; e 

no TIM a maior barra de frequência com resposta como “péssimo”.  

Estacionamento correto junto ao meio-fio – avaliação da forma de 

estacionamento na hora do embarque e desembarque dos ônibus que deve ser 

paralelo e junto ao meio-fio da plataforma – no TITN a resposta mais frequente foi 

“bom”; no TIPS teve maior frequência as repostas “bom” seguida por “regular”; e no 

TIM a maior barra de frequência com resposta como “péssimo”. 

Circuito interno de câmeras – avaliação do circuito interno de câmeras – em 

todos os terminais a classificação com maior número de resposta foi “NR/NS” 

seguido por “não tem”. De fato, em todos os terminais não há um circuito interno de 

câmeras.  

Controle de acesso – avaliação do controle de acesso realizado pelas 

guaritas, bilheterias e portões – o TITN e TIPS tiveram como respostas mais 

frequentes as opções “bom” seguida por “regular”; no TIM ocorreu um equilíbrio nas 

respostas entre “bom”, “regular” e “péssimo”.  

Respeito dos motoristas à faixa de pedestre do terminal – avaliação da 

conduta dos motoristas em relação a faixa de pedestre – no TITN a resposta mais 

frequente foi “bom”; no TIPS teve maior frequência a opção “regular”; e no TIM as 

maiores frequências de respostas foram na opção “péssimo” seguido por “bom”. 

Velocidades dos ônibus dentro do terminal – avaliação da velocidade dos 

ônibus no interior do terminal – no TITN e TIPS as respostas mais frequentes foram 

“bom” seguido por “regular”; e no TIM as maiores barras de frequência foram 

“regular” seguido por “péssimo”. 

Segurança pública policial – avaliação da presença policial nos terminais – 

no TITN as respostas mais frequentes foram “péssimo” seguido por “regular”; no 

TIPS teve maior frequência a reposta “regular”; e no TIM a maior barra de frequência 

com resposta como “péssimo”. 

No total de respostas para o grupo 6, as avaliações que tiveram maior 

incidência em todos os terminais foram: Ação da administração resposta “regular”; 

Estacionamento correto junto ao meio-fio resposta “bom”; Circuito interno de 

câmeras foram “NR/NS” seguido por “não tem”; Controle de acesso as respostas  
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foram “bom” seguido por “regular”; Respeito dos motoristas à faixa de pedestre do 

terminal as respostas foram “bom” seguido por “regular”; Velocidades dos ônibus 

dentro do terminal as respostas foram “bom” seguido por “regular”; Segurança 

pública policial as respostas foram “péssimo” seguido por “regular”.  

 

Expectativa e opinião para a melhoria do terminal 

 

Foram perguntados aos usuários sobre a expectativa deles em relação a um 

futuro próximo do terminal, se ele iria melhorar, piorar ou ficar na mesma. Os 

usuários poderiam também não opinar na opção NR/NS. No Tancredo Neves 42% 

acham que o terminal irá melhorar, 35% que ele irá ficar na mesma, 17% acham que 

irá piorar e 6% não responderam. No terminal Pelópidas Silveira 31% acreditam que 

o terminal irá melhorar, 48% acham que o terminal vai ficar na mesma, 17% 

acreditam que irá piorar e 4% não responderam. No terminal da Macaxeira os 

números são bem diferentes dos outros terminais com 29% têm a expectativa que o 

terminal melhore, 35% que ele irá ficar na mesma, 32% que ele só irá piorar e 4% 

não responderam. No gráfico 27 pode ser observado a expectativa geral para todos 

os entrevistados dos 3 terminais, é interessante observar que ainda há uma grande 

parte dos entrevistados que tem esperança na melhoria do transporte público num 

total de 34% que acreditam nessa evolução. Muitos entrevistados alegaram que com 

poucas melhorias o terminal pode ficar bem mais adequado, e que uma das atitudes 

era observar as respostas dadas na pesquisa que estava sendo realizada.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 27 – Expectativa do usuário quanto aos Terminais Integrados Tancredo Neves, Pelópidas 
Silveira e Macaxeira.  
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Foi perguntado aos usuários se quando havia algo de errado valeria 

reclamar e se essa reclamação era respondida. Nos três terminais integrados as 

respostas foram praticamente idênticas, um pouco mais da metade dos usuários 

opinaram que vale a pena reclamar, e 54% desses usuários que responderam que 

vale a pena reclamar afirmaram não receber nenhuma resposta da administração do 

Grande Recife. Os resultados podem ser visualizados nos gráficos 28 e 29 que 

ilustram a opinião dos usuários.  

 

Gráficos 28 e 29 – Reclamações realizadas e retorno das reclamações, respectivamente, referentes 
aos Terminais Integrados Tancredo Neves, Pelópidas Silveira e Macaxeira.  

 

Foi perguntada aos usuários qual a melhoria, na opinião dele, mais 

necessária e urgente para o terminal. Era solicitado que o usuário dissesse 

livremente a alternativa e o pesquisador encaixaria a resposta dentre as opções a 

seguir: Limpeza; segurança; acesso; atendimento ao cliente; comunicação; 

informação; conforto; banheiros; lanchonete; área de embarque, área de 

desembarque; serviços; cumprimento de horário; orientadores de filas; fiscalização; 

mais ônibus; acessibilidade; outra e não respondeu. No terminal Tancredo Neves na 

ordem de respostas mais frequentes foram: “mais ônibus” com 21, “conforto” com 18 

e “segurança” com 14; no terminal Pelópidas Silveira as respostas mais frequentes 

foram: “mais ônibus” com 42, “conforto” com 30 e “orientadores de filas” com 12; no 

TI Macaxeira as respostas mais frequentes foram: “mais ônibus” com 24, área de 

embarque com 15 e empatados com 14 “conforto” e “orientadores de filas”. No geral 

dos 3 terminais pode ser observado em valores absolutos no gráfico 30. No top 5 de 

melhorias mais urgentes para os terminais foram “mais ônibus”, “conforto”, 

“segurança”, “orientadores de filas” e empatados na quantidade de respostas “área 

de embarque e cumprimento do horário”.  
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Gráfico 30 – Melhorias necessárias e urgentes, na ótica do entrevistado, para os Terminais 
Integrados Tancredo Neves, Pelópidas Silveira e Macaxeira.  

 

 

9.3.1 Opinião dos usuários  

 

No decorrer das pesquisas foram realizadas algumas anotações de 

comentários que os usuários externavam de maneira livre no decorrer dos 

questionários, o sentimento, a opinião, a sensação, a sugestão, a expectativa entre 

outros, pois com esses comentários pode-se complementar as respostas fechadas 

entendendo de uma maneira mais clara o que o usuário pensa de fato sobre a 

relação de uso com o terminal. A seguir podem ser vistos os comentários ditos nos 

terminais:  

 

Acessibilidade e Sinalização 

 “Garante acessibilidade, mas garante constrangimento” | “Cadeirantes não 

tem vez” | “Péssimo acesso das pessoas pros ônibus” | “Existem placas, mas as 

pessoas não leem” | “Não tem faixa de pedestre” | “Não respeitam idosos, crianças, 

nem deficientes”| “Há um desrespeito com o idoso” | “Aumentar as placas”  
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Embarque e desembarque 

 “A população não deixa o ônibus parar no meio fio” | “Confusão toda vez 

que vai embarcar ou desembarcar” | “Uma fila para dois ônibus” | “Muita gente” |“Dia 

de jogo é um inferno” | “Passam por baixo dos organizadores de fila” | “Usuários que 

invadem os ônibus no lugar de desembarcar” | “Não há respeito nas filas” | “Deveria 

ter uma porta para subir e outra para descer” | “Há um erro: o terminal tem 2 placas 

por parada” | “No horário de pico é ruim o embarque a fila fica grande e a circulação 

é estreita o que gera tumulto” | “Os embarques e desembarques são muito distantes” 

|  “Me empurram junto ao ônibus que eu cortei a minha mão”|  “Integração era pra 

ser descer e subir rapidamente em outro ônibus” 

  

Dimensão do terminal 

 “O terminal é muito pequeno”| “Pequeno para a demanda” | “Terminal 

maior”| “Terminal pequeno” | “Terminal pequeno demais para a quantidade de 

pessoas”| “O terminal é muito pequeno” 

 

 

Manutenção, Organização e Estrutura 

“Banheiros péssimos” | “Banheiros precários” |“É tudo muito sujo”| “O 

terminal fede” | “Precisa de manutenção” | “O terminal é uma área muito 

desagradável” | “Banheiros nojentos” | “Banheiros ruins” | “Sujeira” | “Terminal 

desorganizado”| “Obras inacabadas” | “Tudo no terminal é ruim” | “Lâmpadas 

queimadas, falta manutenção” | “Proteção melhor contra o sol” | “Os bancos 

poderiam ser maiores” | “Precisa ter telefone público no terminal” | “Chove dentro do 

terminal” | “A pintura deve ser refeita” | “Tem muitos buracos na pista de rolamento” | 

“Falta administração” | “Catraca muito difícil de passar” | “O terminal é fedorento” |  

“Muito quente” |  “A estrutura do banheiro é boa a limpeza que não é” | | “Falta um 

posto de emergência, pois muita gente passa mal” | “Piso escorregadio” | “TV não 

funciona”| “O pessoal as vezes invade pelas grades soltas” | “Maltrato a 

humanidade” | “O estacionamento é ruim os ônibus vivem se batendo” 
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Tratamento dado pelos funcionários do Terminal 

“Os motoristas só faltam atropelar” | “Motoristas ignorantes” | “Motoristas 

péssimos” | “Motoristas mal-educados” | “Informação com ignorância”| “O tratamento 

dos motoristas depende muito do humor” | “Falta de compromisso dos motoristas” | 

“Os motoristas são muito apressados e buzinam muito” | “O tratamento do motorista 

e do cobrador depene do passageiro, alguns são grossos” | “Motorista é estressado 

e ninguém dá informação” 

 

Segurança 

 “Sem segurança” | “Há assaltos (roubos) ” | “Falta de policiamento”| “Morte” | 

“Há ladrão” | “Terminais? Vem pra cá! ” | “Tamanho G segurança P” | “Policiamento 

eu só vejo quando tem jogo” | “O terminal parece uma guerra em dia de jogo” 

 

Ônibus 

“Precisa de mais transportes” | “Demora em os ônibus chegarem” | “Mais 

ônibus no horário de pico” | “Horários irregulares” | “Os ônibus são velhos e 

demoram muito para chegar” | “Pouco ônibus” 

 

Poluição sonora e Aparência   

 “Muito barulhento” |“Muito cinza” | “Parece um cemitério” | “Cores” | “Muito 

cinza, mais cores! ” | “Cores vivas” | “As cores são apagadas” | “Mais colorido” | “As 

cores são muito escuras” | “O terminal deveria ser colorido” | “Cores escuras” 

 

Serviços 

“Lanchonetes muito caras” | “Maior variedade de lanchonetes” | “As 

lanchonetes têm um preço caro” 

 

Com os resultados obtidos da pesquisa de campo é possível entender e 

conhecer o dia a dia dos terminais, o sistema de transporte público, e perceber os 

principais problemas relacionados às questões estruturais, operacionais e 

organizacionais. Verificou-se que os terminais estão em condições precárias quanto 

a manutenção e novas tecnologias, os índices de densidade de ocupação veicular é 

elevadíssimo nos horários de pico, o desrespeito aos usuários por outros usuários e 
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pelas empresas e ônibus é frequente, a falta de acessibilidade para pessoas 

portadoras de deficiência e pontos que oferecem riscos a segurança dos 

passageiros que geram diversos constrangimentos.  

Com base nessas observações foi possível propor diretrizes capazes de 

sanar esses constrangimentos possibilitando um ambiente mais adequado às 

questões humanas.  

 

10 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Nesta etapa do trabalho estão descritas as diretrizes realizadas com base 

em toda a pesquisa.  As diretrizes foram classificadas em diretrizes de projeto e 

adequação que estão relacionadas as questões estruturais e de adequação de 

situações em desconformidades nos terminais; diretrizes operacionais que estão 

relacionadas ao funcionamento do terminal para melhorar o uso do ambiente 

construído; e diretrizes de acessibilidade relacionadas a possibilidade de uso do 

terminal por pessoas com deficiência. 

 

10.1 Diretrizes de projeto e adequação:  

 

1 - Os percursos entre os diferentes modais (veículo particular-ônibus; táxi-

ônibus; bicicleta-ônibus; metrô-ônibus) devem garantir um caminho acessível, sem a 

presença de barreiras físicas.  

2 - O posto de trabalho das bilheterias, da portaria, da CAC, e sala do gestor 

devem proporcionar aos funcionários um ambiente com temperatura entre 20º e 23º, 

com ruídos entre 35 dB(A) a 45 dB(A), sem a incidência direta dos raios solares, 

com iluminamento de 300 lux a 750 lux e mobiliário confortável/adequado a 

atividade. O uso de ar-condicionado, brises, cortinas, películas e tratamento acústico 

pode ser boas sugestões para o cumprimento dessa diretriz.   

3 - O percurso entre o estacionamento e o terminal deve ser sinalizado, 

acessível e evitar ao máximo o cruzamento com as vias públicas e vias internas do 

terminal.  

4 - Deve-se realizar estudos e pesquisas para o cálculo do dimensionamento 

do estacionamento para cada terminal com base na quantidade de passageiros. 
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5 - O local de estocagem dos ônibus deve ser próximo a área das 

plataformas de embarque e possuir um caminho acessível e seguro para os 

cobradores e motoristas chegarem a plataforma, evitando que eles utilizem as vias 

dos ônibus.  

6 - O local de estocagem deve ser dimensionado para que comporte os 

coletivos do terminal, considerando sempre a possibilidade do aumento da frota e da 

ampliação do transporte coletivo.  

7 - A sala do gestor deve conter um sistema de controle do terminal através 

de câmeras e circuito interno de TV, interligado com todos os monitores do terminal 

e uma central de controle do Consórcio Grande Recife.  

8 - O terminal deve ter um sistema de som para comunicação com os 

passageiros e funcionários.  

9 - Os acessos de pedestre devem garantir a passagem, a orientação e a 

comunicação dos usuários. A largura das portas deve ser suficiente para a 

passagem de cadeirantes, pessoas obesas, e pessoas que estejam carregando 

volumes, com vão mínimo de 80cm.  

10 - A sala de refeição dos funcionários deve proporcionar locais de 

armazenagem da comida, local para esquentar e/ou preparar refeições rápidas, com 

condições de higiene, praticidade e segurança.  

11 - As faixas de pedestre devem ser sinalizadas, ter piso tátil guia, possuir 

semáforo com sinal sonoro/visual e acionamento por botão e/ou um funcionário 

responsável pela trânsito e travessia dos pedestres. 

12 - O estacionamento deve ter vagas delimitadas para carros, motos e 

bicicletas. Possuir espaço suficiente para manobras e ser pavimentado. 

13 - As plataformas de desembarque e embarque devem ter mesma altura 

do acesso dos ônibus podendo ter uma diferença máxima de 1,5cm para garantir um 

embarque em nível. 

14 - Toda a plataforma deve ser protegida contra as intempéries naturais. A 

cobertura deve proporcionar a proteção em toda plataforma dos raios solares e da 

chuva. A utilização de estruturas tipo brise podem auxiliar nessa diretriz  

15 - As portarias devem ser localizadas próximo aos portões de acesso dos 

veículos de modo a garantir o controle de entrada e saída. Impedindo o acesso 

indevido de pedestres e veículos não autorizados.  
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16 - As lojas de conveniência e de serviços devem estar adequadas a todas 

as exigências legais e possuir acessibilidade para o atendimento de pessoas 

portadoras de deficiência.  

17 - Os terminais devem ser projetados prevendo a sua demanda atual e 

futura. 

18 - Nos acessos de entrada e saída dos ônibus devem ser criados 

mecanismos de controle por acionamento da portaria que possam impedir a entrada 

de veículos e pessoas não autorizadas.  

19 - Os terminais devem ser projetados de forma sustentável, com 

programas de funcionamento sustentável. Coleta de lixo seletiva, aproveitamento 

das águas pluviais, uso de iluminação por LED, uso de energias renováveis são 

caminhos para atingir essa diretriz.  

20 - Os terminais devem possuir TVs com informações educativas, sobre o 

tempo, trânsito e notícias pertinentes em geral, além de poder ser utilizada para 

publicidade arrecadando fundos para a manutenção própria.  

21 - Painéis de informação sobre horários de chegada, partida, itinerário e 

atrasos devem ser instalados em cada local de embarque. Essas informações 

também devem estar disponíveis no site e por aplicativos para celulares.  

22 - Os organizadores de fila devem proporcionar acesso aos portadores de 

deficiência, idosos e gestantes, possibilitando a preferência no embarque. Além de 

assentos adequados e espaço para cadeirantes durante a espera. 

23 - Os terminais devem possuir geradores que supram ao menos as 

funções básicas de iluminação, elevadores e bilheterias. 

24 - Em todo o terminal devem estar expostas as regras de uso desse 

ambiente construído. Deixando claro os direitos e deveres dos passageiros e 

funcionários. 

25 - Os pisos devem ser antiderrapantes e planos em qualquer situação 

garantindo segurança e acessibilidade. 

26 - Os terminais devem possuir no mínimo um acesso de entrada e um 

acesso de saída independentes, melhorando assim o fluxo e diminuindo o risco de 

colisões.  

27 - O posto de trabalho do gestor deve possuir cortinas nas janelas de vidro 

para dar privacidade nos momentos de atividade que necessitem de concentração.  
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28 - Os organizadores de fila devem ter dimensão compatível ao tamanho 

máximo que as filas atingem. Possuir apoio confortável para espera evitando que 

sejam utilizados como banco.  

29 - Devem ser planejados locais de descanso e convivência para os 

passageiros e para os funcionários.  

30 - Nos postos de trabalho, as instalações elétricas, cabos de rede, fios de 

computadores devem ser organizados em canaletas e/ou embutidos evitando o risco 

de choque elétrico e outros acidentes.  

31 - Todos os postos de trabalho devem ter banheiros próximos em boas 

condições de uso e higiene.  

32 - Os terminais devem possuir postos de apoio ao policiamento militar.  

33 - Os funcionários devem ter local para armazenar seus pertences 

pessoais de forma segura dentro dos vestiários. 

34 - Os locais de desembarque devem estar livres de qualquer obstáculo: 

pilastras, lixeiras, placas, hidrantes, pessoas transitando entre outros.  

35 - A quantidade de catracas da bilheteria deve ser dimensionada de 

acordo com a demanda de passageiros. Evitando filas nas calçadas externas dos 

terminais. 

36 - Em terminais muito extensos deve ser previsto o uso de esteiras 

rolantes para facilitar a locomoção.  

37 - Todos os setores do terminal devem ter iluminação adequada e água 

encanada quando necessário.  

38 - As vias dos terminais devem ser projetadas evitando o cruzamento de 

tráfego, garantindo maior fluidez e segurança. 

39 - O cruzamento entre os fluxos de pedestre e veículos devem ser 

evitados sempre.  

40 - As circulações de pedestre devem ser projetadas sem obstáculos e 

dimensionadas de acordo com o horário de maior fluxo de passageiros e 

considerando ainda a obstrução da formação das filas. 

41 - O sistema de informação aos usuários como placas, televisores, painéis 

e demais sinalizações devem estar a uma altura acima de 2,10m e abaixo de 2,50m. 

Quando as sinalizações forem fixadas nas paredes, não oferecendo risco de colisão 

a deficientes visuais, podem ficar entre 1metro e 2.10m de altura. 
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42 - Toda a extremidade da plataforma deve ser indicada com faixa de piso 

tátil alerta em cor de destaque para evitar acidentes. 

43 - Devem ser sinalizados os equipamentos do terminal como: lixeiras, 

orelhões, serviços, caixas eletrônicos, sanitários, locais de convivência, acessos, 

bilheterias e demais setores. 

44 - Todos os terminais devem ser construídos de acordo com as normas de 

segurança do corpo de bombeiros. 

45 - Os terminais devem oferecer telefones públicos funcionando.  

46 - A área de embarque deve ser sinalizada indicando os locais proibidos 

onde há risco de atropelamentos. 

47 - As plataformas de embarque devem possuir batedores fixados na pista 

de rolamento que indiquem o local exato de parada dos ônibus. 

48 - Os postos de trabalho devem ser previstos o uso de armários, 

gaveteiros e prateleiras para armazenamento dos materiais de trabalho.  

49 - Os caixas eletrônicos devem ser localizados em cabines que garantam 

a segurança e privacidade para os usuários. 

50 - A sala do gestor deve ter uma mesa de reunião capaz de comportar ao 

menos metade do quantitativo da equipe do turno.  

51 - Os locais de armazenamento como os depósitos devem ter seus 

acessos independentes.  

52 - O CPD deve ter uma sala exclusiva evitando que os ruídos atrapalhem 

os outros setores.  

53 - Nos Banheiros e vestiários devem ser colocadas sinalizações 

educativas e instruções do uso correto dos equipamentos.  

54 - Todos os sanitários devem oferecer assentos nas privadas, sabonete 

líquido para lavar as mãos, toalhas de papel ou maquinas secadoras de mãos, papel 

higiênico e estrutura hidráulica funcionando. 

55 - Os sanitários devem ser projetados prevendo a ação de vândalos e do 

uso frequente devendo ser de material resistente e de difícil remoção sem 

equipamento especializado. O uso de equipamentos embutidos e por acionamento 

através de sensores são sugestões para cumprimento da diretriz. 

56 - Nos acesso de pedestre ao terminal as portas destinadas aos usuários 

cadeirantes deve ter acionamento automático.  
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57 - Os locais de alimentação devem possuir mobiliário adequado para as 

refeições, comportar o quantitativo de funcionários, estar de acordo com as normas 

da vigilância sanitária, conter armários para utensílios de cozinha e ser um ambiente 

exclusivo para alimentação.  

58 - Nas entradas de veículos nos terminais devem ser colocadas faixas de 

pedestres para aqueles que transitam nas calçadas externas do terminal. 

59 - As áreas de desembarque devem ser dimensionadas considerando o 

fluxo máximo dos veículos e futuras ampliações de frota. Esses locais devem ser 

restritos apenas aos passageiros que realizam o desembarque. Não sendo permitido 

que os passageiros embarquem nesses locais.  

60 - A portaria e bilheteria devem possuir banheiro integrado. 

61 - As plataformas devem ter índices máximo de ruído de até 70dB(A) e 

iluminamento mínimo de 100 lux.   

 

10.2 Diretrizes de operação:  

 

1 - Na CAC deve ser implantada a função de achado e perdidos do terminal. 

2 - Os funcionários do terminal devem ter radio comunicadores para 

comunicação interna.  

3 - Os sanitários do terminal devem ter limpeza constante a cada hora. 

Podendo variar de acordo com o fluxo de passageiros do terminal. 

4 - As vias devem possuir sinalização de transito indicando velocidade 

máxima, sentido do tráfego, preferências, locais proibidos de estacionar e/ou parar, 

entre outras regras necessárias para um fluxo dos veículos de forma segura e mais 

fluida possível. É aconselhável o uso de equipamentos eletrônicos para monitorar o 

a velocidade dos veículos.  

5 - Os estacionamentos devem ser de uso público, permitindo a integração 

entre os modais (veículo particular-ônibus).  

6 - Todos os funcionários em regime de plantão (12x36h) devem ter intervalo 

de 1hora para alimentação e descanso, sendo considerada essa hora como 

trabalhada.  
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7 - A quantidade de funcionários deve ser minuciosamente estudada 

considerando a quantidade de área construída, a quantidade de acessos e as 

plataformas de embarque.  

8 - Os horários devem ser programados para que nenhuma função exercida 

pelos funcionários fique sem cobertura enquanto o terminal está funcionando.  

9 - É necessário que em todos os terminais possua orientadores de fila para 

todas as áreas de embarque, atuando principalmente de forma educativa.  

10 - Todos os funcionários devem passar por treinamentos periódicos 

quanto a função, atendimento ao público, atendimento a pessoas com deficiência e 

o uso de equipamentos de proteção individual.  

11 - Nas passagens de horários dos gestores, os acontecimentos do turno 

relevantes sobre o terminal devem ser informados por escrito, através de um 

instrumento de registro.  

12 - Os seguranças do terminal devem ter apoio e comunicação direta com o 

policiamento militar.  

13 - O porteiro deve possuir comunicação direta com os seguranças através 

de rádios comunicadores para assegurar que pessoas e veículos sem autorização 

tenham acesso ao terminal. 

14 - O funcionário da CAC deve possuir contato direto com o gestor através 

de rádio comunicador, ter telefone com contato direto a central e com telefones de 

emergência, possuir um computador com acesso à internet, utilizar um sistema de 

registro das reclamações e sugestões dos usuários integrado com o Consórcio 

Grande Recife por onde o reclamante possa acompanhar o processo pelo site.  

15 - Os terminais devem possuir manutenção periódica especializada para 

serviços como: eletricistas, encanadores, pintores, pedreiros, jardineiros, entre 

outros conforme a necessidade.  

16 - Devem existir mais corredores exclusivos no sistema viário da cidade 

que garantam os cumprimentos dos horários.  

17 - Campanhas educativas devem ser realizadas frequentemente 

relacionadas ao trânsito, a boas maneiras no terminal, conservação do patrimônio 

público entre outras de interesse para o terminal e para o governo como um todo.  
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18 - Os funcionários devem possuir fardamento e equipamentos adequados 

a sua função como: botas, lanternas sinalizadoras, coletes, bonés, protetor solar, 

entre outros específicos para as funções. 

19 - Todos os passageiros e funcionários devem ter acesso a água potável 

20 - Todos os coletivos devem realizar manutenções preventivas para evitar 

a quebra inesperada e mudanças nos horários. 

21 - Todos os coletivos devem possuir equipamentos que possibilite o 

acesso de pessoas cadeirantes e com dificuldade de locomoção. Tais equipamentos 

devem ter manutenção preventiva para que estejam sempre funcionando e no caso 

de inoperância possam ser acionados manualmente. Os coletivos internamente 

também devem dispor de mais de um local para cadeirantes.  

22 - Deve ser criado um sistema de monitoramento dos coletivos por GPS, 

garantindo horários mais precisos, cumprimento do itinerário e verificando 

inconsistências do sistema de transporte.  

23 - O quantitativo de ônibus por linha deve ser adequado a demanda de 

passageiros garantindo conforto e segurança no embarque, desembarque e durante 

todo o percurso da viagem. O uso de ônibus articulados ou biarticulados em horários 

de pico pode viabilizar essa diretriz.  

24 - As adequações e reformas devem ser estudadas e planejadas antes da 

sua execução de modo a não prejudicar o funcionamento do terminal. As execuções 

devem ser realizadas em horários em que o terminal não está funcionando ou de 

pouco movimento, com todas as medidas de segurança cabíveis para evitar 

constrangimentos aos usuários.  

25 - Para os seguranças, que realizam patrulhamento nos terminais maiores, 

é indicado o uso de diciclos motorizados.  

26 - Deve ser criado para os terminais, a função do orientador de tráfego, ou 

seja, funcionários responsáveis por orientar os ônibus nas manobras de embarque e 

desembarque, controle da velocidade e respeito a faixa de pedestre.  

27 - Todos os terminais devem oferecer serviço de assistência ao idoso, 

gestante e pessoa com deficiência. Oferecendo orientação, locomoção e 

comunicação.  

28 - Os terminais devem possuir materiais de primeiros socorros e equipe 

treinada para utilizá-lo caso ocorra emergências.  
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29 - Nos terminais deve ser proibida a presença de animais de rua.  

30 - Os elevadores devem ter manutenção periódica para evitar acidentes e 

defeitos imprevistos.  

31 - Devem ser realizadas vistorias e limpezas nas lajes, caixas de água, 

ralos, calhas e em qualquer lugar que acumule água para evitar a proliferação de 

mosquitos da dengue.  

 

10.3 Diretrizes de acessibilidade 

 

1 - Nas vias de acesso e no interior do terminal deve existir semáforos com 

sinalização sonora, quando aberto, acionamento para travessia de pedestres com 

altura entre 80cm e 120cm do piso, faixa de pedestre elevada ou com guia 

rebaixada de ambos os lados conforme a NBR 9050. 

2 - As circulações devem ser antiderrapantes em qualquer condição 

climática; livres de interferências, caso seja necessárias interferências devem ser 

sinalizadas com piso tátil de alerta com cor de destaque, assim como os desníveis 

maiores de 1,5cm também devem ser sinalizados; a altura livre deve ser de 2,10m 

com faixa livre de circulação de 1,20m. 

3 - Deve-se existir piso tátil direcional na plataforma com suporte informativo 

visual e tátil que identifique os diferentes caminhos do terminal, possibilitando a 

definição de rotas de forma independente.  

4 - Na entrada do terminal deve existir suporte informativo tátil identificando 

qual é o terminal. Deve também ser fixado o símbolo internacional de acessibilidade 

de acordo com a NBR 9050. 

5 - As entradas e saídas de veículos dos terminais e estacionamentos 

devem possuir sinalização visual e sonora de alerta.  

6 - As catracas devem ter acesso alternativo para cadeirantes, obesos ou 

pessoas com mobilidade reduzida. 

7 - Os terminais devem possuir sistema de alarme de incêndio 

simultaneamente sonoro e luminoso. 

8 - As placas de sinalização devem indicar rotas acessíveis; devem ter 

contraste figura/texto/fundo e no caso de possuir pictogramas devem estar de 

acordo com as normas.  
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9 - Os equipamentos e mobiliários dos terminais devem ter sua localização 

indicados por piso tátil de alerta.  

10 - Junto ao mobiliário de espera deve existir um espaço para cadeirante 

com dimensões mínimas de 80cm por 120cm e localizado fora da faixa de 

circulação.  

11 - Deve existir assentos destinados a obesos com largura equivalente a 

dois assentos, espaço frontal de 60cm livre e suportar carga de 250kg. Sua 

localização deve ficar fora da faixa de circulação.  

12 - Os assentos preferenciais devem estar localizados, em um local plano, 

devidamente sinalizado, em local que garanta conforto, segurança e boa visibilidade. 

Garantindo o perfeito uso dos equipamentos e serviços do terminal. 

13 - O balcão de atendimento da CAC deve ser visualizado e/ou sinalizado 

desde a entrada do terminal seja ela pelo acesso de pedestre ou pelo desembarque.  

14 - Os balcões de atendimento e autoatendimento devem permitir 

aproximação frontal por cadeira de rodas, com altura entre 90cm e 105cm, altura 

livre sob o balcão de 73cm e profundidade livre inferior de 30cm, incluindo caixas 

eletrônicos. 

15 - Todos os setores do terminal devem estar identificados, inclusive com 

sinalização em Braille.  

16 - Deve existir ao menos um telefone público com altura máxima de 120cm 

e altura livre inferior de 93cm, com amplificador de sinal, que transmita mensagem 

de texto e devidamente sinalizado como acessível.  

17 - Os bebedouros devem possuir bica com 90cm de altura, altura livre 

inferior de 73cm, área de aproximação frontal de 80cm por 120cm. 

18 - As escadas e rampas devem ser construídas de acordo com a NBR 

9050 no que diz respeito aos patamares, espelhos, corrimãos, guarda-corpo, 

sinalização tátil, piso antiderrapante, inclinação, larguras, arestas vivas, iluminação.  

19 - Os elevadores devem seguir as normas da NBR NM 313:2007; devem 

estar localizados em local acessível, devidamente sinalizado e com aviso sonoro de 

parada.  

20 - O estacionamento deve possuir vaga destinada a pessoa portadora de 

deficiência física ou visual, indicada com símbolo internacional de acessibilidade no 
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piso e em placa vertical de acordo com a NBR 9050. Localizado próximo ao acesso 

do terminal e com rota acessível evitando circulação entre os veículos. 

21 - Os banheiros acessíveis devem estar localizados nas plataformas em 

rota acessível, devidamente sinalizados com símbolo internacional; possuir 

sinalização de emergência em caso de queda a uma altura de 40cm e estar 

rigorosamente adequado a NBR 9050.  

 

11 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Analisando os estudos realizados na fundamentação teórica, no Brasil 

nesses últimos anos, foi possível verificar o grande desafio que temos para 

criar/desenvolver um sistema de transporte eficiente e de qualidade a toda a 

população. Estabelecer um olhar diferenciado no setor de transporte e 

especialmente focado no transporte público é papel fundamental dos governantes, 

da comunidade científica e da população de um modo geral para que seja garantido 

o direito da mobilidade segura e eficiente, gerando maior confiabilidade, 

sustentabilidade e crescimento econômico.  

Uma das formas verificadas, na contextualização da pesquisa, de 

estabelecer um transporte público rodoviário urbano mais adequado foi com a 

utilização de terminais de integração e o uso da bilhetagem eletrônica, pois trazem 

uma racionalização do processo, geram economias financeiras e ambientais e 

facilitam o controle de dados que podem ser utilizados para melhorias, estudos e 

pesquisas.  

Com o estudo da ergonomia e verificando que os terminais são ambientes 

construídos destinados a abrigar os usuários nas diversas atividades relacionadas 

ao transbordo entre os coletivos, verificou-se que a avaliação e o estudo ergonômico 

são a as melhores formas de se estabelecer diretrizes e parâmetros para o maior 

conforto e segurança na relação de uso desses terminais, tornando-os mais 

humanos e adequados a suas funções. 

Estabelecendo os conceitos da ergonomia relacionada ao ambiente 

construído dos terminais de integração, pode-se estabelecer pontos cruciais a serem 

estudados tais como: iluminação, índices de ruído, temperatura dos ambientes, 

organização do layout, conforto e confiança percebida pelos usuários, desafios 
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organizacionais e de gestão, acessibilidade e legislações pertinentes a esses 

espaços. Esses pontos estudados e verificados na aplicação da metodologia 

puderam apresentar resultados bastante pertinentes e que foram capazes de auxiliar 

na realização de um diagnóstico de incongruências.  

Quanto às normas e leis que regem sobre os ambientes dos terminais ficou 

evidente a falta de fiscalização e às vezes a falta de conhecimento delas, por parte 

da população e de funcionários do sistema de transporte. Nos terminais, que foram 

objetos de estudo da pesquisa, foram verificados que vários pontos estão em 

desconformidade com a legislações e normas, principalmente nas relacionadas a 

acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência.  

Os terminais de ônibus analisados foram fundamentais para o estudo, pois 

se apresentaram como referência para o sistema de transporte da Região 

Metropolitana do Recife sendo eles os que possuem maior número de usuários do 

seu eixo viário. A pesquisa nesses terminais nos mostrou os conflitos e desacordos 

encontrados nesses ambientes no relacionamento entre os passageiros, 

funcionários e ambiente construído.  

A abordagem multimétodos utilizada na pesquisa através de metodologias 

bastante difundidas possibilitou um entendimento apurado das necessidades físicas, 

funcionais, cognitivas e sociais dos passageiros e funcionários, demonstrou-se 

bastante eficaz na elaboração de um mapeamento completo dos problemas e no 

esboço das diretrizes para as melhorias dos ambientes e na operação dos Terminais 

Integrados. 

Com a pesquisa foi possível propor diretrizes relacionadas aos aspectos 

projetuais, organizacionais e de acessibilidade que são capazes de garantir um 

melhor conforto, maior facilidade na realização das atividades do terminal e melhorar 

as questões relacionadas à segurança, além de contribuir para um melhor 

relacionamento interpessoal entre os usuários dos terminais, sejam eles funcionários 

ou passageiros.  

Os passeios acompanhados com os funcionários do terminal possibilitaram 

uma leitura espacial mais aprofundada e proporcionou o entendimento de toda a 

dinâmica e configuração física do espaço estudado e sua relação com o sistema de 

transporte como um todo. A pesquisa com os usuários também se demonstrou 

imprescindível, compreendendo assim que o usuário possui propriedade para 
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apontar os desconfortos do ambiente que ele utiliza na sua atividade de 

deslocamento. 

Nas entrevistas realizadas com os usuários dos terminais pode-se levantar a 

percepção do ambiente que eles possuem com uma margem de confiabilidade de 

95%. Dessa forma, foram utilizados os dados obtidos na avaliação do ambiente de 

forma conjunta a avaliação do pesquisador. Aplicar questionários de percepção dos 

usuários foi de grande valia para encontrar pontos não observados nas etapas 

anteriores, e ainda pode validar observações já definidas.  

Através das entrevistas com os 383 passageiros e 25 funcionários verificou-

se que para esses 3 terminais os usuários estão satisfeitos, apenas nos itens sobre: 

opções de deslocamento; localização do terminal; tamanho do terminal; e horário de 

funcionamento, ocorreram um maior número de respostas entre bom e ótimo, já para 

todos os outros itens questionados a maioria da população o considera regular, ruim, 

péssimo ou inexistente.  

Os dados obtidos com a pesquisa de percepção do usuário tornam-se um 

indicador que pode ser utilizado pelo Consórcio Grande Recife e pela comunidade 

científica para realizar novos estudos direcionados sobre cada um dos itens de 

insatisfação a fim de propor novas soluções operacionais, de equipamentos e de 

projetos. Ainda de acordo com a pesquisa de percepção dos passageiros, o número 

de usuários deficientes entrevistados foi muito pequena proporcionalmente, inferior 

ao percentual de pessoas deficientes de acordo com os dados do IBGE (2010), 

podendo ser esse um indicador de que os terminais não são utilizados pela 

população deficiente, pois sua infraestrutura não é adequada a eles. 

Verificou-se que a maioria dos passageiros utilizam os terminais para 

realizar atividades rotineiras como ir ao trabalho ou ir para alguma instituição de 

ensino. Que 76% da população que utiliza os terminais tem renda de até 2 salários 

mínimos tornando-os praticamente dependentes do transporte público para se 

locomoverem, ou seja, criar terminais mais humanos é se preocupar com a 

qualidade de vida de uma boa parte da população de baixa renda e estimular o uso 

de pessoas com rendas maiores, com foco em um transporte mais sustentável. 

Na etapa sobre o entendimento do sistema de transporte público da Região 

Metropolitana do Recife verificamos que muitas das diretrizes propostas já são 

normas estabelecidas pelo manual de operação e pelo regulamento da STTP-PE, 



 
193 

 

entretanto muitos desses requisitos não são obedecidos ou seguidos em sua 

integridade no funcionamento real dos terminais de integração. 

Compreender a complexidade de fatores envolvidos nas relações 

encontradas no terminal é fundamental para a concepção desses ambientes 

atendendo as especificidades e expectativas de seus usuários, assim como as 

atividades exercidas por eles nos seus espaços. Através do diagnóstico ergonômico 

realizado foi possível verificar que os terminais necessitam de um planejamento mais 

adequado, de uma infraestrutura projetada focada também para os seus usuários e 

que ocorra uma conscientização e fiscalização para o cumprimento das regras 

estabelecida para evitar o que frequentemente ocorre como as grandes filas, 

tumulto, risco de acidentes, falta de acessibilidade e outros constrangimentos. 

As partes estruturais dos terminais são praticamente idênticas: pisos, 

cobertas e paredes. Mudando basicamente as cores e alguns materiais de 

revestimento, as dimensões e layout. O sistema organizacional é igual para todos 

ocorrendo pequenas diferenças de gestão mediante as particularidades de cada 

terminal. Com essas verificações é possível afirmar que as diretrizes propostas são 

validas para os outros terminais que não foram objetos de estudo, além de ter se 

observado muitos problemas iguais nos 3 terminais.  

Verificando algumas particularidades, foi possível constatar que o terminal 

da Macaxeira possuindo menor área de terreno e menor área construída é o terminal 

com maior volume de passageiros por ônibus. Verifica-se que as dimensões, áreas 

construídas, formatos e número de acessos não formam um padrão de projeto, 

indicando a possibilidade de estudos específicos para a construção de um terminal 

padrão mais adequado aos fatores humanos. 

Nos terminais TIPS e TIM muitas portas apresentam defeitos por conta do 

uso e vandalismo. A utilização de portas de alumínio, conforme são utilizadas no 

TITN, tem maior durabilidade e não apresentaram tantos sinais de desgaste. Assim 

como a utilização de pintura a óleo com altura a 1m do piso nas áreas internas do 

terminal da Macaxeira conservam o ambiente deixando-o com aparência de mais 

novo. Sendo assim foi possível verificar que soluções já aplicadas em alguns 

terminais podem trazer benefícios para os demais necessitando apenas de analisa-

los verificando os itens positivos.  
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Para a iluminação, verificou-se que não há uma devida manutenção 

preventiva que calcule o tempo de vida útil da lâmpada para realizar a troca antes da 

mesma queimar evitando assim que alguns espaços fiquem sem iluminação 

adequada. Quanto às torneiras, descargas e chuveiros em PVC são facilmente 

quebrados pelo uso frequente e por vandalismo, sendo necessário para uma maior 

durabilidade, utilizar materiais mais resistentes ao uso excessivo e de vândalos. O 

uso de torneiras e privadas com acionamento por sensor pode ser uma boa 

alternativa. Dessa forma, é constatado que os três terminais estudados possuem 

uma manutenção bastante falha, sendo os terminais mais novos (TITN e TIPS) 

melhores avaliados pelos usuários do que o terminal mais velho (TIM).  

Comparando ainda os três terminais estudados, foi possível notar que o 

Terminal Integrado Tancredo Neves, sendo o mais novo inaugurado em 2013, 

apresentou uma melhor avaliação, tanto pelas questões técnicas como pela 

percepção do usuário. Dessa forma pode-se presumir que em ambientes onde 

apresente uma estrutura nova, com maior aparência de limpeza e poucos elementos 

danificados oferece um maior conforto. Nesse terminal também foi observado que há 

mais respeito nas filas e maior paciência no tempo de espera dos ônibus sendo 

considerado por quase 50% dos usuários entrevistados como bom ou regular, sendo 

o tempo real médio de espera praticamente igual aos outros terminais. 

Com as propostas de diretrizes sugeridas pela pesquisa foi verificado que 

muitas delas exigem um custo baixo para o Estado e podem gerar benefícios muito 

maiores para a população e até mesmo um retorno econômico para Pernambuco.  

Atualmente a forma como é apresentado os equipamentos de transporte 

público, no caso os terminais de integração da RMR, só estimulam a população a 

procurar outros meios de locomoção como: transportes irregulares, adquirir veículos 

particulares ou até mesmo pagar mais de uma passagem para não ter que enfrentar 

os desconfortos de um terminal de integração.  É indispensável implantar um 

transporte público que seja competitivo que tenha um desempenho equivalente ou 

superior a outros meios de transporte urbano. Ser flexível e rápido para competir 

com as motos; e ser confortável, confiável e seguro como um carro e que permita 

evitar congestionamentos. Além de oferecer tarifas muito competitivas (GUTIÉRREZ, 

2014). 
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Mais estudos devem ser efetivados na tentativa de adequar os ambientes do 

setor de transporte público aos usuários, focando na ergonomia, e garantindo maior 

conforto. Tornando assim esse modo de deslocamento mais atrativo para pessoas 

que não dependem de transporte público aliando-se a sustentabilidade, além de 

tornar melhor a qualidade de vida para aqueles que só têm essa opção de se 

locomover para a realização das suas atividades cotidianas.   

É necessário estudo específico para os postos de trabalho dos terminais em 

especial para a bilheteria, a central de atendimento ao consumidor, a área de 

despacho e portaria. Avaliar mais profundamente esses ambientes e a relação com 

os seus usuários para estabelecer parâmetros e diretrizes para o projeto desses 

espaços.  

Recomenda-se ainda que as diretrizes propostas nesse trabalho possam ser 

implantadas e posteriormente sejam verificadas observando se os problemas 

mapeados nessa pesquisa irão persistir através de uma pesquisa de percepção do 

usuário.  

O estudo também nos mostra que o uso de novas tecnologias inseridas no 

sistema de transporte público pode melhorar significativamente os serviços 

prestados pelos terminais. Tecnologias do nosso cotidiano como sistemas de 

câmeras, controle por GPS, sistemas de som, radio comunicadores, veículos 

articulados, faixas exclusivas, aplicativos com informações sobre as linhas, 

itinerários e horários dos veículos, informações disponíveis na WEB, entre outras 

tecnologias devem ser aliados para tornar mais confiável o transporte da RMR.  

Com este estudo, pode-se afirmar que os terminais de integração são 

inadequados aos requisitos humanos dos seus usuários, causando 

constrangimentos diários a população que depende dele para sua mobilidade. 

Estudos ergonômicos em terminais de integração podem contribuir 

significativamente para tornar esses ambientes mais adequados aos fatores 

humanos e estabelecendo uma relação mais adequada, acessível, confortável, 

segura e eficiente.  
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ANEXOS 
GRANDE RECIFE CONSÓRCIO DE TRANSPORTE 

DIRETORIA DE TECNOLIGIA E INFORMAÇÃO – DTI 

GERÊNCIA DE INFORMAÇÃO E PESQUISA – GIPE 

DIVISÃO DE PESQUISA – DIPE 

 

PESQUISA DE OPINIÃO E EXPECTATIVA DOS USUÁRIOS NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO STPP/RMR 

 

TERMINAL TI  ORIGEM  

DATA DA 
PESQUISA 

 DESTINO  

PESQUISADOR  

HORÁRIO 
PESQUISADO 

Manhã  Tarde  Noite  

 
1. DADOS DO ENTREVISTADO 

1 Nome  

2 Telefone Residencial  

3 Celular  

4 E-mail  

5 Facebook  

6 Twitter  

4 Bairro  

5 Cidade  

 
2. SEXO 

MASCULINO   FEMININO  

 
3. IDADE 

1. Inferior a 16 anos  2.  De 30 a 39 anos  3. De 60 a 65 anos  

4. De 16 a 21 anos  5. De 40 a 49 anos  6. De 66 a 75 anos  

7. De 22 a 29 anos  8. De 50 a 59 anos  9. De 76 a 85anos  

10. Mais de 85 anos  11. Não respondeu    

 
4. GRAU DE INSTRUÇÃO 
 

1. Analfabeto  

2. Primeiro Grau incompleto  

3. Primeiro Grau completo  

4. Segundo Grau Incompleto  

5. Segundo Grau completo  

6. Superior incompleto  

7. Superior completo  

8. Outros  

 
 
 
6. DOS ITENS E EMPREGADOS, ABAIXO, INFORME QUANTOS TEM NA SUA CASA:  
quando não possuir escreva zero – 0. 

Item/Empregado/a Qtde Item Qtde 

1. TV em cores  2. Geladeira  

3. Som CD/AM/FM  4. Freezer   
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5. Aparelho DVD  6. Máquina de lavar roupa   

7. Banheiro  8. Automóvel  

9. Empregado/a doméstico/a  10. Bicicleta  

11. Computador  12. Telefone Fixo  

13. Celular  14. Ar condicionado  

15. Motocicleta  16. NS/NR  

 
 

5. QUAL A SUA FORMA DE PAGAMENTO DA PASSAGEM?  
___
___
__ 

1 Dinheiro 2 VEM Estudante 3 VEM Trabalhador 

4 Gratuito - Rodoviário 5 Gratuito - Idoso 6 Gratuito - Militar 

7 Gratuito - Pessoa com Deficiência:  visual (    ); motora (    ); auditiva (    ); mental (   ); cadeirante (    ) 

8 Gratuito - Acompanhante 9 NS/NR  

 
7. ATIVIDADE QUE EXERCE: 
(Se exercer mais de uma atividade considere a de maior remuneração). 

_______ 

1. Estudante 2. Aposentado/pensionista 3. Estagiário ou Aprendiz 

4. Trabalhador Doméstico 5. Do lar (não remunerado) 
6. Autônomo (trabalha por conta 
própria) 

7. Empregado de empresa privada 8. Funcionário público 
9. Profissional liberal (advogado, 
psicólogo, etc) 

10.Diarista,  11. Empregador 12. Desempregado 

13. Informal (sem registro) 14. Outra atividade:_________________________________ 

 
8. QUAL A SUA FAIXA DE RENDA MENSAL? 

INDIVIDUAL   

FAMILIAR   

   

   

1. Até 1 salário mínimo 2. Acima de 1 até 2 salários mínimos 3. Acima de 2 até 4 salários mínimos 

4. Acima de 4 até 8 salários mínimos 5. Acima de 8 salários mínimos 6. Não possuo 

 
 
9. QUANTO TEMPO, EM MÉDIA, VOCÊ ESPERA PELO SEU ÔNIBUS, NESTE TERMINAL? 

NA IDA    

NA VOLTA   

 

   
   

 Menos de 5 minutos  1. De 5 a 10 minutos 2. De 10 a 15 minutos 

 3. De 15 a 20 minutos 4. De 20 a 30 minutos 5. De 30 a 40 minutos 

 6. De 40 minutos a 1hora 7. Mais de 1hora 8. NS/NR 

 
 
 

10. QUANTOS DIAS NA SEMANA VOCÊ UTILIZA ESTE TERMINAL?  

0. Raramente utiliza 1. 1 dia 2. 2 dias 

3. 3 dias 4. 4 dias 5. 5 dias 

6. 6 dias 7. Todos os dias 8. NS/NR 

 
11. COMO AVALIA ESTE TERMINAL? 

 
ITENS A SEREM AVALIADOS (Marcar com X a avaliação do entrevistado) 
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 1. Manutenção: ótimo bom regular ruim péssimo NS/NR Não tem 

 a) pisos         

 b) paredes, teto         

 c) louças e metais sanitários        

 d) balcão, pias        

 e) lixeiras         

 f) ruas internas de acesso ao terminal        

 g) lâmpadas, pontos elétricos        

 h) vazamentos         

 i) pintura        

 j) orelhões         

 k) reposição de papel higiênico, sabão nos 
lavatórios 

       

 l) placas de sinalização interna        

 2. Operação        

 a) organizador das filas        

 b) tempo de espera no terminal        

 c) tratamento do motorista dado aos usuários, 
no embarque e desembarque. 

       

 d) tratamento do cobrador dado aos usuários, no 
embarque e desembarque.  

       

 e)atuação da fiscalização na operação do 
terminal 

       

 f) horário de funcionamento do terminal        

 3. Conforto do Terminal        

 a) proteção contra chuvas e sol, nas 
plataformas 

       

 b) bancos para sentar        

 c) poluição, do ar, visual e/ou sonora         

 d) bebedouros        

 e) acessibilidade no terminal        

 4. Serviços        

 a) lanchonete        

 b) boxes comerciais        

 c) boxes de serviços        

 d) telefones públicos        

 e) caixas eletrônicos        

 f) opções de deslocamentos/destinos        

 g) viagens expressas        

 h) biblioteca        

 5. Comunicação        

 a) informações sobre linhas e horários         

 b) Central de Atendimento ao Usuário-CAC        

 c) Postura do atendente da CAC        

 d) Grau de satisfação com o atendimento        

 e) equipamentos de comunicação(quadros de 
avisos, tótens) 

       

 f) campanhas educativas nos terminais        

 g) eventos comemorativos e culturais nos 
terminais 

       

 h) informativos operacionais(cartazes, etc)        

 6. Segurança do terminal        

 a) ação da administração         

 b) estacionamento correto junto ao meio-fio        

 c) circuito interno de câmeras         

 d) controle de acesso (catracas, portões)        

 e) proteção da área interna (muro, gradil)        

 f) acessibilidade da plataforma de embarque/ 
desembarque 

       

 g) sinalização para pedestres nas travessias 
internas  

       

 h) respeito dos motoristas à faixa de pedestre 
do Terminal 

       

 i) velocidade dos ônibus dentro do Terminal        

 j) segurança pública policial        

  
  

12. EM SUA OPINIÃO, NUM FUTURO PRÓXIMO, ESTE TERMINAL VAI: 
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1. Melhorar 2. Ficar na mesma 3.  Piorar  

4. NS/NR 5. Outro: _____________________________________  

 
 

13. Quando há alguma coisa errada neste terminal, vale a pena RECLAMAR? SIM  NÃO 
 

14. Sua reclamação é respondida? SIM  NÃO 
 

 
 

15. NA SUA OPINIÃO,  QUAL A MELHORIA MAIS NECESSÁRIA E URGENTE PARA ESTE TERMINAL? 

1. Limpeza 2. Segurança 3 Acesso  

4. Atendimento ao Cliente 5. Comunicação 6 Informação  

7. Conforto 8. Banheiros 9 Lanchonete  

10 Área de Embarque 11 Àrea de Desembarque 12 Serviços 

13 Cumprimento de Horário 14 Orientadores de filas 15. Fiscalização 

16 Mais ônibus 16 Acessibilidade  17 Outra: __________________ 

 

Justificativa: 
______________________________________________________________________________ 
 

 
 

16. Como você contribui para manter o terminal LIMPO e BEM CUIDADO? 

______________________________________________________________________________ 
 

 

17. Quantas INTEGRAÇÕES você realiza, NA IDA?  

18. Quantas INTEGRAÇÕES você realiza, NA VOLTA?  

1. 1 Integração 2. 2 integrações 3 - 3 integrações  

4. Mais de 3 Integrações 5. NS/NR 6 . Outra: __________________ 

 

19. EM QUAIS DESTES TERMINAIS VOCÊ REALIZA INTEGRAÇÃO, DIARIAMENTE? 
NA 
IDA 

NA VOLTA 

TI PELÓPIDAS SILVEIRA (Paulista)   

TI IGARASSU (Igarassu)   

TI PE 15 (Olinda)   

TI JOANA BEZERRA (Recife-Metrô)   

TI AFOGADOS ( Recife-Metrô )   

TI BARRO ( Recife-Metrô )   

TI CAVALEIRO (Jaboatão-Metrô)   

TI JABOATÃO (Jaboatão-Metrô)   

TI RECIFE (Recife-Metrô )   

TI MACAXEIRA (Recife)   

TI CAMARAGIBE (Camaragibe)   

TI CAXANGÁ (Recife)   

TI CABO (Cabo)   

TI RIO DOCE (Olinda)   

TI CAENGA (Olinda)   

 
20. Gostaria de receber informações do grande recife por email ou celular? 

 
 

 
Identificação do pesquisador __________________________________________ 
Visto do supervisor__________________________________________________ 
 

SIM  NÃO  

  


