
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO 

 

 

 

 

 

 

          

      

 

 

 

DISSERTAÇÃO 

 

 

 

 

O IMPACTO DOS TERMINAIS URBANOS EM PRAÇAS PÚBLICAS DE CARÁTER 

HISTÓRICO: A PRAÇA TAMANDARÉ NA CIDADE DO RIO GRANDE 

 

 

 

 

 

Mestranda: Ellen Scott Hood Antonello 

Orientadora: Adriana Portella 

 

 

 

 

 

Pelotas, 2015. 



 

ELLEN SCOTT HOOD ANTONELLO 

 

 

 

 

 

 

 

O IMPACTO DOS TERMINAIS URBANOS EM PRAÇAS PÚBLICAS DE CARÁTER 

HISTÓRICO: PRAÇA TAMANDARÉ NA CIDADE DO RIO GRANDE 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
graduação em Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade Federal de Pelotas, como 
requisito à obtenção do título de Mestre de 
Arquitetura e Urbanismo. 

 

 

 

Orientadora 

Prof.ª Dr.ª Adriana Portella 

 

 

 

Pelotas, 2015. 

 



 
 

ELLEN SCOTT HOOD ANTONELLO 
 
 

O IMPACTO DOS TERMINAIS UBANOS EM PRAÇAS PÚBLICAS DE CARÁTER 

HISTÓRICO A PARTIR DA PERCEPÇÃO DO USUÁRIO: O CASO DA PRAÇA 

TAMANDARÉ NA CIDADE DO RIO GRANDE 

 
 
 
Dissertação aprovada, como requisito parcial, para obtenção do grau de Mestre em 
Arquitetura e Urbanismo, 
Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo, Universidade Federal de Pelotas. 
 
 
 
 
Data da Defesa:  24 de setembro de 2015 
 
 
 
Banca examinadora: 
 
 
 
 

Prof.ª Dr.ª Adriana Araujo Portella (Orientadora) 
Doutora em Desenho Urbano   pela Universidade Oxford Brookes 
 
 
Prof. Dr. Eduardo Rocha 
Doutor em Arquitetura   pela Universidade Federal Rio Grande do 
Sul - PROPAR 

Prof.ª Dr.ª Laura Lopes Cezar 
Doutora em Representação Arquitetônica pela Universidade Politécnica da 
Catalugna 

Prof.ª Dr.ª Paula Barros 
Doutora em Desenho Urbano  pela Universidade Oxford Brookes 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

O IMPACTO DOS TERMINAIS UBANOS EM PRAÇAS PÚBLICAS DE CARÁTER 
HISTÓRICO A PARTIR DA PERCEPÇÃO DO USUÁRIO: O CASO DA PRAÇA 

TAMANDARÉ NA CIDADE DO RIO GRANDE 

 

ELLEN SCOTT HOOD ANTONELLO 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 
Arquitetura e Urbanismo (PROGRAU) da Universidade Federal de Pelotas, como 
requisito à obtenção de título de Mestre em Arquitetura e Urbanismo na área de 
concentração Arquitetura, Patrimônio e Sistemas Urbanos na linha de pesquisa 
Percepção e Avaliação do Ambiente Urbano pelo Usuário. 

 

Prof. Dr. Eduardo Rocha - Coordenador do PROGRAU 

 

Prof.ª Dr.ª Adriana Araujo Portella - Orientadora 

 

COMISSÃO EXAMINADORA: 

 

Prof. Dr. Eduardo Rocha  

 

Prof.ª Dr.ª Laura Lopes Cezar  

 

Prof.ª Dr.ª Paula Barros 

 

Pelotas, 24 de setembro, 2015. 

 

 



 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Agradeço primeiramente a Deus, 

Ao meu marido Alexandre, 

Às minhas filhas Rafaela e Manuela, 

Aos meus pais Ivone e Sidney, 

Aos meus colegas de trabalho Jane, Emanuelle, Joziel, Daniel e Balinhas, 

Aos meus chefes João Cousin e Paulo Renato Cuchiara, 

Às amigas: Ana, Clarinda, Maria, Letícia e Eliza, 

À minha orientadora Adriana, 

Às minhas colegas de curso Inês e Andressa, 

Às professoras Natália e Nirce, 

À Universidade Federal de Pelotas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMO 

As praças públicas muito próximas ou dentro do centro histórico das cidades têm 

sofrido diversas modificações, tanto suas características físicas quanto seus usos. 

Atualmente é cada vez mais comum nesses locais a inserção de terminais urbanos. Esses 

terminais são implantados com o objetivo de solucionar problemas de mobilidade urbana, 

entretanto quando mal planejados, podem acabar interferindo nas atividades sociais e 

recreativas dos usuários da praça. Muitos projetos de terminais urbanos não consideram a 

identidade local, a integração visual e física da praça com o entorno e a percepção dos 

usuários quanto à segurança.  

Dentro desse contexto, o objetivo geral desta pesquisa é investigar o impacto da 

inserção de terminais de ônibus urbanos em praças públicas no Brasil, a fim de identificar, a 

partir da percepção do usuário, se esse novo elemento causa conflitos de usos e se a 

identidade histórica do lugar tem sido afetada. A partir desses resultados, são apresentadas 

indicações do que deve ser considerado em futuros projetos de terminais urbanos em 

praças públicas, tanto pelos profissionais quanto pela municipalidade, a fim de permitir a 

positiva coexistência entre os terminais, os usos e a identidade do lugar. 

Os objetivos específicos podem ser descritos como os seguintes: (1) analisar os 

campos de visibilidade da praça, bem como grau de integração dos seus caminhos internos 

e do entorno imediato e comparar antes e depois da inserção do terminal urbano; (2) 

investigar a influência dos campos de visibilidade e integração da praça sobre o 

comportamento e grau de satisfação do usuário com o lugar; (3) analisar se a inserção de 

um novo terminal de ônibus urbano tem influência, positiva ou negativa, sob a percepção do 

usuário quanto à identidade histórica do lugar; e (4) identificar os fatores considerados na 

elaboração e execução dos terminais de ônibus urbanos.  

A pesquisa tem como caso de estudo a Praça Tamandaré, na cidade de Rio Grande, 

no Rio Grande do Sul. Os métodos de coleta de dados utilizados neste estudo foram: 

levantamento físico e histórico, mapas de integração e segregação, mapas de visibilidade, 

de isovistas, mapas comportamentais e entrevistas. Os resultados mostram que a Praça 

Tamandaré apesar do grande movimento de pessoas teve sua atratividade minimizada com 

a inserção dos terminais urbanos, sendo que as atividades de lazer características das 

praças públicas é muito menor perto desses novos elementos. 

 

Palavras-chave: Praça pública, terminal urbano, percepção. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The very next public squares or in the historical city centers have undergone several 

modifications, both their physical characteristics and their uses. Currently it is increasingly 

common in these places the insertion of urban terminals. These terminals are deployed in 

order to solve problems of urban mobility, but when poorly planned, may end up interfering in 

social and recreational activities of the users of the square. Many urban terminal projects do 

not consider local identity, visual and physical integration of the square with the surroundings 

and the perception of users for safety. 

In this context, the general objective of this research is to investigate the impact of the 

integration of urban bus terminals in public places in Brazil in order to identify, from the user's 

perception, whether this new element causes conflicts of uses and identity historical place 

has been affected. From these results, are presented indications of what should be 

considered in future urban terminal projects in public squares, both by professionals and by 

the municipality in order to allow positive coexistence between terminals, and uses the 

identity of the place. 

The specific objectives can be described as the following: (1) analyze the visibility of 

the square fields, and degree of integration of its internal roads and the immediate 

surroundings and compare before and after the insertion of the urban terminal; (2) to 

investigate the influence of visibility fields and integration of the square on the behavior and 

level of user satisfaction with the place; (3) whether the inclusion of a new urban bus terminal 

has an influence, positive or negative, in the perception of the user to the historical identity of 

the place; and (4) identify the factors considered in the preparation and execution of urban 

bus terminals. 

The research is a case study the Tamandaré Square in the city of Rio Grande in Rio 

Grande do Sul The methods of data collection used in this study were:. Physical and 

historical survey, integration and segregation maps, visibility maps, isovistas, behavioral 

maps and interviews. The results show that the Tamandaré Square despite the large 

movement of people had their attractiveness minimized with the inclusion of urban terminals, 

and the recreational features of public squares activities is much less close to these new 

elements. 

Keywords: Public Square, urban terminal, perception. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A presente investigação busca entender o impacto dos terminais1 de ônibus urbanos 

em praças públicas de caráter histórico, através da percepção do usuário. Este capítulo 

inicial apresenta ao leitor o problema e a pergunta de pesquisa; as variáveis relacionadas ao 

estudo; casos de inserção de terminais urbanos em praças públicas de cidades históricas, a 

fim de delimitar a investigação. Ainda neste capítulo é apresentada a proposta de estudo, os 

objetivos e as hipóteses desta pesquisa. 

 

1.1. PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Esta investigação estuda o impacto dos terminais de ônibus urbanos inseridos em 

praças públicas de caráter histórico. Quando terminais urbanos são inseridos nesses locais, 

em geral causam mudanças na paisagem, bem como na forma e utilização desses espaços. 

A tendência atual em ocupar praças localizadas dentro ou próximas ao centro histórico da 

cidade, o qual geralmente coincide com o centro comercial nas cidades pequenas e médias, 

com terminais de ônibus urbano e comércio informal, pode gerar multiplicidade de usos 

dentro de um espaço antes reconhecido como democrático e de convivência, com 

predominância de atividades opcionais2, tais como observar a natureza e ver o movimento 

das pessoas, e sociais3, tais como conversar e jogar damas.  

Nesse sentido, o problema central desta pesquisa é: atualmente as inserções de 

terminais de ônibus urbanos são propostas de modo a atender a demanda da 

acessibilidade e mobilidade urbana, não considerando fatores que deveriam fazer 

parte do projeto, como a preservação das atividades sociais e opcionais dos usuários 

da praça e a identidade do lugar. Nesse contexto, surge a seguinte pergunta de pesquisa, 

“Qual o impacto dos terminais de ônibus urbanos em praças públicas de caráter histórico, 

segundo a percepção do usuário? ”.  

A acessibilidade e a mobilidade urbana adequada são fatores fundamentais para a 

qualidade de vida na cidade, devendo-se assegurar a todos o acesso a equipamentos e 

serviços urbanos, bem como o deslocamento rápido e seguro de bens e pessoas. 

                                                           
1
 Terminal é o conjunto de instalações destinadas a embarque ou desembarque de passageiros ou ao 

carregamento ou descarregamento de mercadorias ou cargas no final da linha de determinado meio de 

transporte. (ex. terminal de carga, terminal de cruzeiros, terminal de contentores, terminal ferroviário, terminal 

rodoviário). “Terminal”, in Dicionário Priberam de Lingua Portuguesa, 2008-2015, 

http://www.priberam.pt/dlpo/chave [consultado em 05-11-2014]. 
2
 Segundo Gehl (2013, p. 20), as atividades opcionais são relativas à recreação, tais como caminhar e ficar em 

pé observando a paisagem e as pessoas. 
3
 Atividades sociais são relacionadas à presença de pessoas e a comunicação entre elas, podendo ser passivas 

ou ativas, tendo espectivamente, como exemplos: a observação de pessoas e o ato de conversar. (GEHL, 2013, 

p.22). 
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Entretanto, as cidades brasileiras têm se deparado cada vez mais com problemas relativos à 

acessibilidade e à mobilidade urbana, devido principalmente à união de dois fatores: 

incentivos fiscais à compra de veículos particulares e o transporte público ineficiente. Para 

amenizar essa situação, o Governo Federal tem criado políticas públicas que buscam 

incentivar o uso do transporte público nas cidades brasileiras. Com o objetivo de atender as 

diretrizes federais quanto à mobilidade e acessibilidade urbana, se verifica a disseminação 

do sistema integrado de transporte público4, o qual é uma adaptação do sistema de rede 

integrado de transporte (RIT)5 criado na cidade de Curitiba, na década de 1970. 

O desenho urbano da cidade, por sua vez, também influencia as pessoas a 

escolherem entre o transporte público e o automóvel. Por exemplo, a criação de faixa 

exclusiva para circulação de ônibus, privilegia a locomoção por transporte público, visto que 

diminuiu o tempo de deslocamento do usuário. Entretanto, não se pode concordar que 

questões relacionadas à melhoria da mobilidade e acessibilidade urbana sejam 

consideradas mais importantes que a preservação da identidade histórica dos lugares, bem 

como das atividades de lazer do usuário. Segundo Szeremeta e Zannin (2013, p.179), já é 

comprovado que os usos de áreas verdes para lazer possuem direta correlação com a 

qualidade de vida e humor das pessoas.  

Outras pesquisas já realizadas (CHILDS, 2012; GEHL, 2010; ALEX, MACEDO& 

ROBBA, 2010) se referem ao caráter social da praça pública como característica intrínseca 

da mesma, apresentando como local para realizar celebrações e manifestações e, também 

espaço para reuniões. Independente da atividade exercida, esse espaço é fundamental para 

a qualidade de vida e para participação democrática da população. A espécie humana 

naturalmente é sociável, apesar de ser necessária também a privacidade, a maioria das 

pessoas se reúnem em praças para fazer comícios políticos, conversar, namorar, jogar 

xadrez, dentre outras formas de convivência. A vontade de se estar acompanhado é 

favorecida pelos lugares de convívio que a praça tradicional proporciona (CHILDS, 2004, 

p.3). 

Nesse sentido, as praças públicas desde suas origens sempre tiveram a função de 

lugar democrático, ponto de encontro para todas as pessoas, descanso e contemplação, 

sendo fundamentais para a humanização e a sociabilização do indivíduo. Desse modo, 

esses fatores devem ser considerados quando esses espaços públicos receberem novos 

equipamentos urbanos. 

                                                           
4
 De acordo com RIOS (2007, p.26) o sistema integrado de transportes pode ser físico e/ou tarifário, sendo que o 

primeiro utiliza comumente o terminal de passageiros e o segundo se refere ao pagamento de uma passagem 
única podendo utilizar mais de uma condução. 
 
5
 O sistema RIT garante a integração físico-tarifária (URBS). Ainda conforme Gehl (2013,220-221), o sistema RIT 

se caracteriza por utilizar ônibus articulados com grande capacidade de passageiros, em vias com faixa exclusiva 
para sua circulação, com sequência de faróis verdes e terminais de integração.  
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Além disso, o sentido do lugar deve ser mantido, conforme Lynch (1999, pp.139-140) 

afirma ao verificar em seus estudos que desde os primórdios o homem diferencia e nomeia 

o ambiente de acordo com a sua identificação e relação com o mesmo, sendo que a 

manutenção do lugar reflete em segurança e significa continuidade. Desse modo, o sentido 

do lugar - sua identidade e o sentimento coletivo que está relacionado a ele - deve ser 

preservado. Nesse sentido, também quando as praças têm caráter histórico, devido aos 

fatos históricos ocorridos no local, aos prédios antigos do entorno, as suas características 

formais, aos monumentos, entre outros elementos importantes que marcam seus anos de 

existência, devem ter sua identidade preservada para a história e memória da população.  

 

1.2. VARIÁVEIS RELACIONADAS AO PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Esta investigação realiza a avaliação da qualidade urbana do ambiente construído e 

da influência de fatores físicos e simbólicos na percepção dos distintos grupos de usuários. 

Vários autores verificam que a qualidade e a forma do ambiente estão diretamente 

relacionadas à vitalidade do mesmo (JACOBS, 2000; HILLIER & HANSON, 2005; HILLIER, 

2007; MACEDO & ROBBA, 2010; GEHL, 2013), mas também outros estudos apontam os 

aspectos simbólicos como importantes para sua utilização (NORBERG-SCHULZ, 1980; 

LYNCH, 1999, OKAMOTO, 2002). Desse modo, este estudo utiliza variáveis relacionadas ao 

aspecto físico – visibilidade, integração e o comportamento e a satisfação do usuário - e aos 

aspectos simbólicos – identidade histórica. A inferência de ambos os aspectos nos 

processos perceptivos e cognitivos é relativa aos grupos de usuários. 

A utilização da praça e equipamentos públicos pelas pessoas está relacionada às 

suas características físicas. Segundo Gehl (2013), alguns dos fatores mais importantes para 

o uso dos espaços públicos são: o microclima do local, sua localização, estar com as costas 

protegidas, ter boa visibilidade, ter baixo nível de ruído, o local não deve ter poluição e 

também a qualidade da paisagem urbana - as árvores, a arquitetura, as obras de arte. 

(GEHL, 2013, p.140). Desses fatores, esta pesquisa aborda a localização - através da 

integração do local com a cidade e internamente entre os diversos espaços, a visibilidade, e 

também outras características físicas serão analisadas para verificação do comportamento e 

da satisfação do usuário no local.  

As praças públicas são espaços abertos na cidade e estando integradas à cidade 

podem proporcionar maior interação e possibilidades de uso, devendo ser avaliado o 

aspecto da permeabilidade visual e acessibilidade os quais estão diretamente relacionados 

ao movimento de caminhada. A configuração espacial, a distribuição dos diversos espaços e 

suas conexões apresentam tendências para a circulação das pessoas no ambiente, gerando 

padrões de uso. Desse modo, locais mais integrados possuem maior concentração de 
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pessoas, bem como locais com maior visibilidade, são também mais atrativos. Essas 

características espaciais indicam o comportamento do usuário através de padrões de uso 

relacionados à integração e a visibilidade entre os espaços. (HILLIER & HANSON, 2005; 

HILLIER, 2007). 

A acessibilidade é uma condição primária para o uso e apropriação da praça, 

apresentando três formas de acesso, são eles: físico, visual e simbólico. Nesse sentido, o 

acesso físico à praça está condicionado à ausência de barreiras espaciais ou arquitetônicas. 

O acesso visual determina, mesmo a distância, a qualidade do primeiro contato entre o 

usuário e o lugar, alertando através de um processo instintivo de percepção e de 

identificação de situações potencialmente ameaçadoras. Por último o acesso simbólico o 

qual a partir da utilização de elementos sutis ou suntuosos insinuam quem deve entrar ou 

afastar-se do lugar, tendo como exemplo a simples presença de guardas a qual para 

algumas pessoas representa segurança enquanto outras interpretam como intimidação. 

(CARR, FRANCIS, RIVLIN, STONE, 1995, p.19).  

As características simbólicas do espaço também interferem no comportamento e na 

satisfação dos usuários, sendo que após a percepção inicial, a consciência começa a agir e 

os desejos, anseios, vontade ou necessidades do ser humano participam na hora da 

decisão sobre o comportamento, nesse momento aparecem os elementos subjetivos. Os 

aspectos simbólicos são referentes aos elementos subjetivos os quais estão associados a 

comportamentos estimulados por outros sentidos internos que complementam os cinco 

sentidos comuns (visão, olfato, tato, gustação e audição), não ficando restritos aos sentidos 

diretamente ligados à fisiologia humana. Esses elementos apontam as variáveis 

relacionadas aos aspectos simbólicos existentes no ambiente, tratando de valores 

subjetivos, tais como: sentido perceptivo, sentido espacial, sentido proxêmico, sentido-

pensamento, sentido da linguagem e sentido do prazer. (OKAMOTO, 2002, p.106-108).  

A identificação do espaço é o reconhecimento do mesmo com as características que 

foram atribuídas a outros locais semelhantes no decorrer da vida do indivíduo. A identidade 

espacial está relacionada aos limitantes existentes no local, que no caso das praças, tem, de 

certo modo, continuidade, entretanto apresentam ruas, ou caminhos que delimitam o espaço 

e o faz ser reconhecido como praça. Os centros e os caminhos são os principais elementos 

urbanos que definem o ambiente, sendo a praça definida como um centro e utilizada para a 

orientação das pessoas. (NORBERG-SCHULZ, 1980, pp. 21-59). 

 

1.2.1. Grupos de Usuários 

 

Conforme a revisão bibliográfica, valores sócio-econômicos e culturais podem 

influenciar na percepção do observador em relação ao ambiente construído, bem como 
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necessidades relativas ao sexo, idade, estilo de vida, profissão e grau de familiaridade. 

(PRAK, 1977; LANG, 1987; LYNCH, 1999). As pessoas desenvolvem uma imagem 

ambiental dentro de um processo bilateral, selecionando, organizando e dando significados 

a tudo o que vê, sendo essa imagem um resultado individual da percepção do ambiente. 

Desse modo, a probabilidade que essa imagem tenha um resultado mais aproximado 

aumenta conforme as pessoas estejam organizadas em grupos mais homogêneos. (LYNCH, 

1999, p.7). Assim, a fim de investigar a avaliação dos usuários quanto à inserção de um 

novo terminal de ônibus urbano na praça pública, será realizada a separação da população 

local em diferentes grupos, sendo eles: (i) moradores do entorno; (ii) pessoas que aguardam 

ônibus nos terminais urbanos; (iii) trabalhadores do local; (iv) pessoas que trafegam pelo 

lugar e (v) pessoas que praticam atividades opcionais - de lazer. 

 

1.3. PROPOSTA DE INVESTIGAÇÃO 

 

Dentro deste contexto, a partir do problema de pesquisa, das variáveis e dos grupos 

relacionados ao mesmo, foram desenvolvidos o objetivo geral do estudo, os objetivos 

específicos e as hipóteses desta investigação, sendo esses apresentados a seguir.  

 

1.3.1. Objetivo Geral 

 

Com a proposta de minimizar ou eliminar as adversidades apresentadas, é elaborado 

o seguinte objetivo geral: investigar o impacto da inserção de terminais de ônibus urbanos 

em praças públicas no Brasil, a fim de identificar, a partir da percepção do usuário, se esse 

novo elemento causa conflitos de usos e se a identidade histórica do lugar tem sido afetada. 

A partir desses resultados, são definidas as variáveis que deverão ser consideradas pela 

municipalidade em futuros projetos de terminais urbanos em praças públicas a fim de 

permitir a positiva coexistência entre os terminais, os usos e a identidade do lugar. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

Na busca do atendimento ao objetivo geral apresentado nesta pesquisa, se 

intenciona investigar a percepção do usuário em relação ao ambiente construído por meio 

de cinco grupos de usuários encontrados no local. O desenvolvimento desta investigação se 

estrutura a partir do levantamento das características físicas do local e das análises as quais 

associam o espaço construído e o comportamento dos usuários, verificando a percepção 

dos mesmos em relação ao local de estudos. Para isso, são apresentados quatro objetivos 

específicos, os quais são alcançados a partir de um estudo de caso: 
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Objetivo específico 1: analisar os campos de visibilidade da praça, bem como grau 

de integração dos seus caminhos internos e do entorno imediato e, comparar antes e depois 

da inserção do terminal urbano. 

Objetivo específico 2: investigar a influência dos campos de visibilidade e 

integração da praça sobre o comportamento e grau de satisfação do usuário com o lugar. 

Objetivo específico 3: analisar se a inserção de um novo terminal de ônibus urbano 

tem influência, positiva ou negativa, sob a percepção do usuário quanto à identidade 

histórica do lugar. 

Objetivo específico 4: identificar os fatores considerados na elaboração e execução 

dos terminais de ônibus urbanos. 

Essa pesquisa também intenciona, por intermédio dos resultados obtidos, contribuir 

para novos debates sobre as relações entre a percepção do usuário e o ambiente 

construído, assegurando a participação do usuário na fase de elaboração dos projetos e a 

valorização da identidade local. Desse modo, determinados os objetivos da pesquisa segue 

a apresentação das variáveis relacionadas ao problema de pesquisa, as quais fazem 

referência aos aspectos que influenciam a percepção do usuário e seu comportamento no 

ambiente estudado. 

 

1.3.3. Hipóteses e Seleção do Objeto de Estudo 

 

De acordo com os elementos apresentados, o presente estudo testa as seguintes 

hipóteses as quais serão fundamentadas no marco teórico apresentado no capítulo 2. 

Hipótese 1: as barreiras físicas e visuais geradas pelos terminais de ônibus urbanos 

criam áreas segregadas, aumentando a percepção de insegurança do usuário e 

contribuindo para redução das atividades opcionais do mesmo da praça pública. 

Hipótese 2: os terminais de ônibus urbanos interferem negativamente na imagem da 

praça pública, quando sua composição formal não considera a identidade local e a 

percepção do usuário da praça pública. 

Hipótese 3: o grau de satisfação dos usuários do terminal de ônibus urbano em 

relação à inserção do mesmo na praça é maior do que o grau de satisfação dos demais 

usuários presentes na praça e no seu entorno. 

Para o desenvolvimento desta investigação e com a finalidade de responder ao 

problema de pesquisa delimitado, foi definido um estudo de caso. O principal pré-requisito 

para essa seleção foi a escolha de uma praça pública, de caráter histórico para a cidade, 

que recentemente tenha recebido a inserção de terminal de ônibus urbanos. Desse modo, 

foi selecionada a Praça Tamandaré, localizada na cidade de Rio Grande, no estado do Rio 

Grande do Sul, no Brasil. Essa cidade é o berço do desenvolvimento urbano do Rio Grande 
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do Sul, destacando-se no cenário rio-grandense e brasileiro devido às atividades portuárias 

com transporte de mercadorias e, mais recentemente, com a construção do Polo Naval.  

A zona urbana de Rio Grande é uma península e, por isso, a cidade tem um traçado 

viário linear, sendo a Praça Tamandaré localizada na ponta dessa península, local onde 

surgiu a ocupação urbana inicial da cidade, e também onde se encontra o centro comercial. 

Desse modo, devido ao recente crescimento populacional, a Prefeitura Municipal contratou 

uma empresa terceirizada para elaborar o Plano de Mobilidade Urbana. Esse plano, além do 

levantamento de dados existentes, apontou problemas e soluções viárias, abordando entre 

outros aspectos a proposta de implantação de seis terminais urbanos de transporte público. 

Para a localização dos terminais urbanos foram estudados locais estratégicos que 

objetivavam a troncalização das linhas.  

 

 

Figura 1.1: Terminais de ônibus urbanos inseridos na Praça Tamandaré, caso de estudo 

nessa pesquisa. (Fonte: Luiz Carlos Balinhas, 2013). 

 

Assim, a Praça Tamandaré a qual tem sua origem relacionada ao desenvolvimento 

urbano e histórico da cidade, no ano de 2012 ocorre a implantação de terminais de ônibus 

urbanos. Esses terminais com características formais distintas de tudo que existe no entorno 

são muito maiores que os pontos de ônibus antes existentes na praça.  Ainda são fechados 

para o lado voltado para a praça, ficando os usuários de costas para a mesma, e criando 

barreira de visibilidade do lugar. (Fig. 1.1). 
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1.4. DEFINIÇÕES CONCEITUAIS 

 

As definições conceituais dos termos empregados no decorrer da pesquisa são aqui 

apresentadas para que exista uma compreensão correta desta investigação: 

1) Acessibilidade urbana: é a viabilidade de utilização de edificações, espaços, 

mobiliários ou equipamentos urbanos com segurança e autonomia. Fonte: Programa 

Brasileiro de Acessibilidade Urbana – Brasil Acessível (SEMOB 5, 2006, p. 16). 

2) Mobilidade urbana: é a capacidade de se mover em consequência das 

circunstâncias econômicas e físicas, estando relacionada aos bens e às pessoas, de acordo 

com as necessidades de deslocamento de cada pessoa associadas à complexidade de usos 

e às distâncias existentes no espaço urbano. Fonte: Programa Brasileiro de Acessibilidade 

Urbana – Brasil Acessível (SEMOB 4, 2006, p. 20). 

3) Terminal: é o conjunto de instalações destinadas a embarque ou desembarque de 

passageiros ou ao carregamento ou descarregamento de mercadorias ou cargas no final da 

linha de determinado meio de transporte. (Por exemplo: terminal de ônibus, ponto de ônibus, 

terminal de cargas e terminal rodoviário). Fonte: Dicionário Priberam de Lingua Portuguesa, 

2008-2015, http://www.priberam.pt/dlpo/chave (consultado em 05-11-2014). Sendo que o 

terminal urbano de ônibus se refere ao ônibus, grande veículo para transporte de muitos 

passageiros, e trata da zona urbana da cidade. Fonte: Dicionário Michaelis on line 

(http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-

portugues&palavra=ônibus.). 

4) Visibilidade: qualidade de ser ou estar visível, ou seja ser visto, estar no ângulo de 

visão. Fonte: Dicionário Michaelis on line 

(http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-

portugues&palavra=visibilidade) 

6) Uso: ato ou efeito de usar. Fonte: Dicionário Michaelis on line 

(http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-

portugues&palavra=uso).  

7) Apropriar: tornar próprio. Fonte: Dicionário Michaelis on line 

(http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-

portugues&palavra=apropriar) 

8) Atividades opcionais: são atividades que estão mais ligadas à recreação, tais 

como: caminhar no calçadão, ficar em pé e olhar a cidade, sentar-se para apreciar a 

paisagem e/ou o movimento (GEHL, 2013, pp.20-21). 

9) Atividades necessárias: são atividades que independem da condição do espaço 

construído, tais como: ir ao trabalho, ir à escola, esperar o ônibus, levar encomendas aos 

clientes (GEHL, 2013, pp.20-21). 
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1.5. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Este trabalho está estruturado em cinco capítulos, ordenados conforme a seguir: 

O primeiro capítulo tem caráter introdutório apresentando a importância do tema, o 

problema e a pergunta de pesquisa, bem como os objetivos do estudo, as hipóteses 

elaboradas e a seleção do objeto de estudo. 

O segundo capítulo apresenta a revisão da literatura, a base teórica que fundamenta 

o problema, a pergunta, os objetivos e as hipóteses desta pesquisa. 

O terceiro capítulo apresenta a estrutura metodológica, apresentando 

detalhadamente o objeto do estudo de caso, assim como os métodos de coleta e análise de 

dados. 

O quarto capítulo apresenta os resultados obtidos e o teste das hipóteses. 

O quinto capítulo apresenta a conclusão do trabalho, bem como a importância e as 

implicações deste estudo para futuras pesquisas e aprofundamento do problema exposto. 
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2. MARCO TEÓRICO: OS TERMINAIS URBANOS E A PRAÇA PÚBLICA 

 

Este capítulo que é o marco teórico da pesquisa analisa: acessibilidade e mobilidade 

urbana, praças públicas, percepção e cognição, sentido de lugar, satisfação e preferência, 

grupo de usuários e as implicações das conexões físicas e visuais da praça com a cidade. 

A inserção de terminais de ônibus urbano em praças públicas ajardinadas é cada vez 

mais comum, sendo em geral o objetivo principal solucionar problemas de acessibilidade e 

mobilidade urbana. Desse modo, esse capítulo busca entender a importância dos terminais 

urbanos e da praça pública para a qualidade de vida das pessoas na cidade e a influência 

dessa associação para a identidade local, segundo a percepção do usuário. 

 

2.1. ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA: CONCEITO E IMPORTÂNCIA 

 

As palavras acessibilidade e mobilidade urbana são relativamente novas e 

comumente são entendidas como sinônimos. Entretanto isso não é verdadeiro, esses 

termos são complementares e tratam de assuntos afins, mas com focos distintos. A 

acessibilidade, segundo a Norma Brasileira ABNT NBR 9050/2004 e a Lei Federal n° 

10.098/2000, se refere à viabilidade de utilização de edificações, espaços, mobiliários ou 

equipamentos urbanos com segurança e autonomia, tendo adequado alcance, percepção e 

entendimento de seu uso pelas pessoas, principalmente no que se refere às pessoas com 

alguma deficiência ou com mobilidade reduzida. 

Contribui para o entendimento do conceito de acessibilidade, o Caderno 5, de título 

“Implantação de Sistemas de Transportes Acessíveis”, do Programa Brasileiro de 

Acessibilidade Urbana – Brasil Acessível (SEMOB 5, 2006, p. 16) revelando que o termo 

acessível tem origem latina na palavra accessibile, sendo um adjetivo que denota algo que 

se pode alcançar, conquistar ou atingir de forma clara, compreensível ou ao menos 

razoável. O mesmo Caderno 5, também salienta que o conceito de acessibilidade evoluiu e 

foi ampliado, sendo utilizado não somente para qualificação do ambiente, como também 

para o sistema de transporte e os meios de comunicação. Desse modo, a acessibilidade 

pode ser compreendida como um processo com objetivo de alcançar a igualdade de 

oportunidades, permitindo a todas as pessoas, inclusive aquelas com alguma deficiência ou 

com mobilidade reduzida6, participar plenamente do desenvolvimento social e econômico do 

país. 

                                                           
6
 Segundo o Decreto N° 5296/2004, a pessoa com mobilidade reduzida é aquela que por qualquer razão tenha 

problema em movimentar-se, temporária ou permanentemente, causando diminuição em sua percepção, 

coordenação motora, flexibilidade e mobilidade, desde que a mesma não seja pessoa portadora de deficiência. 
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Para auxiliar a compreensão da acessibilidade no espaço urbano, Vasconcellos 

(2000, p. 91), apresenta a acessibilidade como um dos componentes do planejamento de 

circulação e transportes. Assim, o autor considera a acessibilidade, dividida em dois tipos – 

a macroacessibilidade e a microacessibilidade. A macroacessibilidade está relacionada à 

facilidade de atravessar o espaço e ter acesso aos equipamentos e construções, ficando 

condicionada ao uso do solo e a infraestrutura de transporte, verificada a quantidade e 

natureza das ligações entre as vias e os sistemas de transporte público, refletindo a 

variedade de destinos e as relações sociais, econômicas, políticas e culturais possíveis. A 

microacessibilidade está relacionada à facilidade de acesso direto ao destino final ou ao 

meio de transporte desejado, como facilidade de estacionamento e do acesso ao ponto de 

ônibus, por exemplo.  

O termo mobilidade apresentado pelo Programa Brasileiro de Acessibilidade Urbana 

– Brasil Acessível (SEMOB 4, 2006, p. 20), utiliza o conceito do especialista Eduardo 

Vasconcelos, o qual define mobilidade como a capacidade de se mover em consequência 

das circunstâncias econômicas e físicas. O mesmo autor ainda complementa a definição 

revelando que a mobilidade é um fator relacionado aos bens e às pessoas, estando de 

acordo com as necessidades de deslocamento de cada pessoa associadas à complexidade 

de usos e às distâncias existentes no espaço urbano. 

Vasconcelos (2011, p.7), salienta que o deslocamento das pessoas na cidade, tanto 

por seus esforços diretos (deslocamento a pé) quanto por veículos motorizado (usuários de 

transporte público ou motoristas) ou não motorizado (ciclistas, carroceiros, cavaleiros) 

ocorrem devido às necessidades sociais e econômicas das mesmas. Entretanto, Miranda 

(2010, p.7), esclarece que, no geral, a palavra mobilidade sempre esteve relacionada aos 

sistemas de transporte, ficando a mesma associada à infraestrutura, transporte público, 

circulação e tráfego, e mais fortemente relacionada ao transporte motorizado. Ainda 

segundo a autora, desconectar o conceito de mobilidade do uso do solo e dos fatores que 

ocasionam as necessidades desse deslocamento é uma limitação do pensamento difundido 

no Brasil e no mundo, justificando os problemas de deslocamento de bens e pessoas 

existentes atualmente. 

Diante do exposto, a acessibilidade e mobilidade urbana em sua gênese acarretam 

melhorias na qualidade de vida das pessoas nas cidades e no espaço público. Esses 

elementos devem garantir um deslocamento e acesso seguro e confortável a todas às 

pessoas, inclusive aquelas com dificuldades de locomoção. De acordo com Loboda e 

Miyazaki (2012, pp 257-258), a acessibilidade é um fator fundamental para a qualidade de 

vida urbana por ser responsável pelo acesso das pessoas aos equipamentos urbanos e aos 

serviços públicos. Ainda os mesmos autores relatam que a mobilidade urbana é mais 

abrangente, integrando os meios de transporte, trânsito, fluxos, organização e distribuição 
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dos usos na cidade, os quais têm elementos que condicionam a produção e o uso do 

espaço público. 

 

2.1.1. Políticas Públicas de Mobilidade Urbana, Legislação e Sistemas de 

Transporte Coletivo 

 

Através do intenso crescimento urbano ocorrido no Brasil a partir da década de 1960, 

muitas cidades começaram a apresentar queda na qualidade do transporte urbano, trazendo 

reflexos negativos relacionados ao fator econômico e ambiental para a população. Desse 

modo, estudos sobre a qualidade da vida urbana, por meio da mobilidade urbana e dos 

aspectos relacionado a ela se tornam importantes para o desenvolvimento de políticas 

públicas, para melhoria das condições do deslocamento das mercadorias e das pessoas e 

consequentemente da qualidade de vida nas cidades. (VASCONCELLOS; CARVALHO; 

PEREIRA, 2011, p.8). 

Após a década de 1980, ainda de acordo com Vasconcellos, Carvalho e Pereira 

(2011, p.09-10), ocorre um aumento do deslocamento através de transporte individual, entre 

os anos de 1977 e 2005, que passa de 32% para 49%. (VASCONCELLOS; CARVALHO; 

PEREIRA, 2011, p.10). É necessário considerar que os automóveis recebem incentivos para 

sua aquisição, sendo reduzido o Imposto sobre Produtos Industrilizados (IPI) para aquisição 

de veículos de baixa cilindrada. (VASCONCELLOS; CARVALHO; PEREIRA, 2011, p.17). 

Nesse contexto, crescem os problemas com a mobilidade urbana nas cidades brasileiras de 

médio e grande porte, sendo o deslocamento de bens e pessoas fundamental para a 

qualidade de vida urbana.  

A Constituição Federal Brasileira já previa desde 1988 a criação de políticas de 

desenvolvimento urbano as quais devem ser executadas pelos municípios com objetivo de 

ordenação para o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantia do bem-

estar da população. As diretrizes contidas na Constituição resultaram na Lei Federal 

10257/2001 – Estatuto da Cidade – a qual determinava que municípios com mais de 500 

(quinhentos) mil habitantes deveriam obrigatoriamente ter um plano de transporte integrado, 

sendo também criado em 2003 o Ministério das Cidades o qual trata dos problemas gerais 

da cidade. Juntamente a isso, seguia, em paralelo, o trâmite no Congresso Nacional da Lei 

de Mobilidade Urbana a qual foi sancionada em 2012 resultando na Lei Federal 12587/2012. 

Sendo que essa sequência de ações políticas as quais influenciaram diretamente a 

dinâmica brasileira de mobilidade e acessibilidade urbana. 

Nesse contexto, surge a Lei de Mobilidade Urbana estabelecendo as diretrizes da 

Política Nacional de Mobilidade Urbana que tem por objetivo a melhoria da acessibilidade e 

mobilidade das pessoas e das cargas nos municípios, bem como a integração entre os 
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diferentes modos de transporte. A legislação prioriza o pedestre e a bicicleta, valorizando o 

modo de transporte não motorizado e coloca o transporte público como prioridade em 

relação ao veículo privado. Desse modo, o planejamento de transporte da maioria das 

cidades brasileiras é obrigado a modificar suas estratégias de planejamento de transportes 

em função dessas novas ações, sendo que diversos estudos já apontavam essas diretrizes 

como solução para os conflitos de trânsito existentes. (VASCONCELLOS, 2000; RIOS, 

2007; QUINTELLA, 2009; GEHL, 2013). 

Ainda a Lei de Mobilidade Urbana apresenta inovações indicando que o modelo 

existente até então se torna ineficaz às novas necessidades de deslocamento. Através da 

afirmação que a mobilidade urbana é muito importante para a garantia da qualidade de vida 

e que o deslocamento de cargas e pessoas tem influência no desenvolvimento econômico 

de todo o território brasileiro. Nesse sentido, é lançado o desafio de integrar as diversas 

políticas urbanas, nas diversas esferas, entendendo que a qualidade do deslocamento 

depende da integração e planejamento de todos os elementos urbanos que compõem o 

sistema urbano, buscando a promoção da economia e do bem-estar da população. 

(PLANMOB, 2015, p.28-29). 

Soluções eficientes e economicamente viáveis para a acessibilidade e mobilidade 

urbana são temas comumente abordados em pesquisas relacionadas a formas de 

circulação e de transporte público urbano e regional. (VASCONCELLOS, 2005; RIOS, 2007; 

QUINTELLA, 2009; CASTRO, 2013; GEHL, 2013). Nessa linha, se destacam 

internacionalmente os transportes públicos como metrôs e veículos leves sobre trilhos (VLT) 

como melhores opções para resolver problemas de mobilidade, sendo indicados como 

sistemas rápidos e de alta conectividade. Entretanto, de acordo com Quintella (2009), no 

Brasil somente São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre, Recife e Belo Horizonte 

possuem o metrô e as cidades de Salvador e Fortaleza estão com projetos em implantação, 

sendo consideradas construções de alto custo. Apesar de alguns VLT’s terem sido 

incentivados devido à ocorrência da Copa do Mundo de 2014 no Brasil, esse sistema não é 

comumente encontrado nas cidades brasileiras, também por razão de ter um custo elevado 

para implantação. 

Com dificuldade de viabilizar economicamente a implantação desses sistemas de 

transporte público, a cidade de Curitiba foi pioneira na criação de um sistema RIT (rede 

integrada de transporte), atualmente conhecido como BRT (transito rápido de ônibus). (Fig. 

2.1). Devido ao alto investimento para construção de metrôs, trens e veículos leves sobre 

trilhos, geralmente leva anos para que os mesmos sejam totalmente implantados, de modo 

que a cidade de Curitiba optou por organizar em cinco principais ruas a utilização de ônibus 

articulados com grande capacidade de passageiros, sequência de faróis verdes para os 

ônibus e paradas de ônibus, comumente chamadas de estações-tubo, especialmente 
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adaptadas para que as pessoas consigam descer e subir rapidamente do transporte. Esse 

sistema conseguiu garantir uma qualidade no transporte público convidativa para as 

pessoas utilizarem este meio ao invés de veículo próprio, também agregando o uso da 

bicicleta ao plano urbanístico. (GEHL, 2013, p.220-221). 

As estações-tubo são pontos de embarque e desembarque de passageiros do 

transporte coletivo, distribuídas pela cidade de Curitiba nas grandes avenidas, em ruas e 

praças. As estações-tubo possuem o piso elevado, em relação ao nível da rua, ficando na 

altura do ônibus urbano o que facilita o acesso das pessoas ao mesmo. O formato desse 

equipamento é cilíndrico e seu comprimento pode variar conforme o número de usuários de 

cada local onde ocorre o embarque e desembarque de passageiros, através do aumento de 

módulos. Existem em suas extremidades catracas e escadas as quais vencem a diferença 

de nível entre a rua e o piso da estação-tubo.  

As estruturas das estações-tubo são tubulares e metálicas, com pintura na cor preta, 

sendo seu fechamento em vidro nas laterais e aço na cobertura. No início do ano de 2014, 

foi divulgado nas mídias que devido a problemas com conforto térmico, foi feito um projeto 

piloto que está testando a utilização de forro interno em fibra de vidro e colocação de manta 

térmica entre o forro e a cobertura de aço. Essa alteração do projeto inicial, juntamente com 

a utilização de vidro que reduz a incidência de raios solares, busca a redução do calor, 

sendo que já existem propostas de climatização das estações. (SMCS, 2014; PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CURITIBA, 2014; G1 PARANÁ, 2014). 

 

Figura 2.1: Terminal urbano em Curitiba o qual compõe o sistema BRT (Trânsito Rápido de 

Ônibus) implantado na cidade. (Fonte: http://www.ideiasedicas.com/viagem-pelo-sul-fazer-em-

curitiba/pontos-de-onibus-de-curitiba-pr/). 

 

http://www.ideiasedicas.com/viagem-pelo-sul-fazer-em-curitiba/pontos-turisticos-de-curitiba-pr/
http://www.ideiasedicas.com/viagem-pelo-sul-fazer-em-curitiba/pontos-de-onibus-de-curitiba-pr/
http://www.ideiasedicas.com/viagem-pelo-sul-fazer-em-curitiba/pontos-de-onibus-de-curitiba-pr/
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Esses elementos urbanos, os quais são soluções à mobilidade urbana dentro de um 

contexto que utiliza vias exclusivas, preocupação com embarque e desembarque, entre 

outros fatores anteriormente relatados, apresentam problemas relacionados à visibilidade e 

integração com o espaço público no qual está inserido, conforme pode ser visto na Praça 

Rui Barbosa (Fig. 2.2), por exemplo, onde diversos terminais foram implantados reduzindo a 

acessibilidade e a visibilidade do local. Desse modo, apesar do material de vedação ser 

transparente, não permite boa visibilidade, principalmente quando estão cheias de pessoas, 

além de seccionar o espaço público, direcionando o fluxo de pedestres para suas 

extremidades.  

Desse modo, se verifica que a cidade possui necessidades básicas para seu 

funcionamento, sendo que a acessibilidade e a mobilidade urbana compõem esse grupo 

associadas também ao uso do solo. Dessa forma, os serviços de transporte público devem 

ser eficientes para permitir o acesso rápido e fácil a todas as atividades urbanas, ficando em 

evidência as zonas de comércio e serviço e as áreas de uso institucional, as quais têm 

maior fluxo de pessoas. Nesse sentido, as praças públicas de caráter histórico as quais 

ficam localizadas junto ao principal centro comercial e de serviços e comumente próxima 

também aos prédios institucionais da cidade, são alvos para a inserção de terminais de 

transporte público urbano, visando solucionar problemas de mobilidade urbana com baixo 

custo de implantação, sem a ocorrência da análise de outros aspectos importantes 

existentes na praça pública. 

 

Figura 2.2: Terminal urbano implantado na Praça Rui Barbosa, em Curitiba. (Fonte: Google 

Maps, 2015). 

 

2.1.2. A Disseminação dos Terminais Urbanos 

 

No sentido de solucionar problemas de acessibilidade e mobilidade urbana e atender 

o solicitado pelo Governo Federal, estando de acordo com a Lei de Mobilidade, que prioriza 
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a caminhada, a bicicleta e o transporte público sobre o veículo particular, a maioria das 

cidades que já sofrem com o impacto do aumento da frota de veículos buscaram implantar 

um recurso similar ao sistema BRT (bus rapid transit – “transito rápido de ônibus”), mais 

econômico. De acordo com Castro (2013), o engenheiro Otávio Cunha afirma que só 

existem três BRT’s no Brasil que cumprem a rigor as indicações deste sistema, esses se 

encontram na cidade de Curitiba, Uberlândia e Goiânia. As demais cidades implementam 

sistemas adaptados de integração de transporte público urbano através da utilização de 

alguns elementos existentes no sistema original, sendo o bilhete único e a estação de 

integração de ônibus urbano os componentes mais comumentes aplicados.  

Os equipamentos onde acontecem a inserção e a retirada de pessoas ou objetos do 

sistema, ou seja, o embarque e desembarque de pessoas e cargas (terminais urbanos, 

pontos de ônibus, portos, aeroportos, entre outros), bem como aqueles que têm por função 

a transferência de modais de transporte ou ainda para o mesmo tipo de modal são 

chamados terminais. (RIOS, 2007, p. 10). Para Vasconcellos (2005, p.21), os terminais de 

transporte público urbano servem para as pessoas trocarem de ônibus, os quais são 

necessários para a otimização do sistema de transporte público. 

Os terminais urbanos, os quais também são comumente chamados de estações, se 

diferem essencialmente pelo fato da estação ser um local de passagem ou pausa do 

deslocamento enquanto é mais correto utilizar o termo terminal quando se trata do ponto 

final ou da convergência de muitas linhas ou modais. (Fig. 2.3) (RIOS, 2007, p. 19-20).  

 

 

Figura 2.3: Vista aérea da Estação Butantã com os terminais de ônibus à esquerda, o terminal 

faz a interligação entre outros modais e entre outras linhas do transporte público. (Fonte: PINIWEB - 

http://piniweb.pini.com.br/construcao/arquitetura/projetos-para-as-estacoes-da-linha-4-amarela-de-

metro-de-152785-1.aspx/, 2009). 

 

http://piniweb.pini.com.br/construcao/arquitetura/projetos-para-as-estacoes-da-linha-4-amarela-de-metro-de-152785-1.aspx/
http://piniweb.pini.com.br/construcao/arquitetura/projetos-para-as-estacoes-da-linha-4-amarela-de-metro-de-152785-1.aspx/
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As estações terminais se encontram nas extremidades das linhas, podendo ser 

utilizada como de transferência, entretanto esse elemento necessita de uma área maior, com 

maior número de baias, para sua implantação devido ao controle dos horários de partida e 

chegada dos ônibus. (MOLINERO, 1998 apud RIOS, 2007, pp. 21-22). (Fig. 2.4).  

 

Figura 2.4: Terminal de ônibus urbano em Ribeirão Preto, próximo ao Ribeirão Shopping. 

(Fonte: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1469242&page=9, 2006). 

 

É importante observar que visualmente os dois tipos de terminais podem se 

assemelhar ou coexistir, sendo necessário o conhecimento dos tipos de transportes e do 

itinerário das linhas para ter a certeza de que o terminal é ponto final da linha e faz a 

transferência entre modais. Entretanto, um simples poste indicando a parada do transporte 

público, se caracteriza como terminal de ônibus, realizando o embarque e desembarque de 

pessoas. (Fig. 2.5) 

 

Figura 2.5: Ponto de ônibus no aeroporto de Barcelona, terminal de ônibus que faz a 

transferência de modal (aéreo para viário). (Fonte: 

http://www.virtualtourist.com/travel/Europe/Spain/Catalunya/Barcelona-274654/Transportation-

Barcelona-By_Plane-BR-1.html, 2012). 

 

Vasconcellos (2005, p. 21) relata que a importância dos terminais está relacionada ao 

conforto ao usuário, bem como organização dos horários de chegada e saída, diminuindo o 

http://www.virtualtourist.com/travel/Europe/Spain/Catalunya/Barcelona-274654/Transportation-Barcelona-By_Plane-BR-1.html#4
http://www.virtualtourist.com/travel/Europe/Spain/Catalunya/Barcelona-274654/Transportation-Barcelona-By_Plane-BR-1.html
http://www.virtualtourist.com/travel/Europe/Spain/Catalunya/Barcelona-274654/Transportation-Barcelona-By_Plane-BR-1.html
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tempo de transferência. Ainda Rios (2007, pp. 22-23) complementa apresentando como 

diretrizes gerais de projeto de terminais: a informação visível e clara quanto aos itinerários e 

localização de linhas, para uma boa orientação do usuário; o padrão de circulação deve 

buscar rapidez e praticidade; comodidades (como proteção das intempéries e poucas 

escadas); a iluminação e visibilidade; a capacidade adequada ao número de usuários; fácil 

embarque e desembarque; a segurança e a vigilância; e o tempo de espera e a distância 

para a troca de modais ou linhas serem mínimos.  

Por parte das prestadoras de serviço, segundo Rios (2007, pp. 22-23), os terminais 

devem atender às seguintes demandas: custo mínimo, capacidade adequada, flexibilidade 

para operação em horários de pico e flexibilidade para a troca do tipo de cobrança de tarifa, 

também visibilidade para a supervisão. Já para a comunidade são três importantes 

diretrizes: sistema eficiente, custos reduzidos e que sua inserção não ocasione, nem a curto, 

médio ou longo prazo, prejuízos para a sociedade. 

Nesse sentido, se verifica que os projetos de terminais urbanos visam atender à 

acessibilidade e mobilidade urbana, sendo um elemento-chave que contribui para o 

embarque e desembarque dos passageiros do transporte público, bem como deve garantir o 

conforto ambiental do usuário na espera do mesmo.  

 

2.1.3. A Inserção de Terminais Urbanos em Praças Públicas 

 

Para essa investigação a identificação e análise de outras intervenções que 

impactaram as praças públicas de caráter histórico com objetivo de solucionar problemas de 

mobilidade urbana realizadas no Brasil auxiliam na formulação do problema de pesquisa. 

Esses projetos e sua implantação fornecem variáveis importantes para abordagem desta 

investigação, através da indicação de condicionantes e limitantes sociais, econômicos, 

históricos e políticos para a resolução das propostas do caso estudado.  

O uso do espaço físico das praças públicas em prol da solução a problemas 

relacionados à acessibilidade e mobilidade urbana é fato recorrente em diversos lugares no 

mundo. Diante disso, alguns autores (FARAH, SCHLEE, TARDIN, 2010; JANUZZI, 

RAZENDE, 2007; FRANÇA, RESENDE, 2010; COLCHETE FILHO, 2008; MICELI, 2011; 

CHAVES; GOMES, 2012; PIQUE, 2014), refletem sobre as soluções encontradas para a 

acessibilidade e mobilidade urbana, como a implantação de terminais urbanos em praças 

urbanas públicas, verificando e abordando distintas e diversas preocupações e soluções. 

Ao longo do tempo surgiram novos materiais e técnicas de construção que, 

juntamente com o aumento de todo tipo de veículos, geraram mudanças no planejamento 

urbano e a cidade foi perdendo a relação com a escala humana. A cidade foi sendo moldada 

para o automóvel e não mais para as pessoas, mudando drasticamente os espaços 
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públicos, como as praças, e a paisagem urbana. (GEHL, 2013, p.55). Entretanto, a partir do 

século XX, com o advento do automóvel e do modernismo a cidade foi diminuindo 

gradativamente as oportunidades de utilização dos espaços públicos. O aumento do tráfego 

de automóveis intimidou outras formas de deslocamento e as atividades comerciais e de 

serviços começaram a se concentrar em grandes edificações fechadas, prejudicando a vida 

urbana e o uso das praças públicas.  (GEHL, 2013, p.25-26). 

No Brasil, ocorre do mesmo modo e a partir da década de 1960, com a construção 

da cidade de Brasília, todas as grandes capitais receberam projetos de expansão urbana e 

foram implantados novos loteamentos, vias expressas, grandes avenidas, mas de forma 

desigual ao percentual de áreas verdes. Também as praças públicas foram preservadas 

mais fortemente com características exclusivas de lazer e contemplação até meados da 

década de 70, do século XX. Após, os problemas com a circulação de veículos e pedestres 

aumentaram consideravelmente e começaram a ocorrer a apropriação das praças públicas 

por veículos e pessoas. (Fig. 2.6 e 2.7). (FARAH, SCHLEE, TARDIN, 2010, pp. 72-120). 

 

 

Figura 2.6: Foto da Praça da Sé, em Salvador, no ano de 1977, a qual era utilizada como 

terminal urbano. (Fonte: http://classicalbuses.blogspot.com.br/2013/07/praca-da-se-em-salvador-

1977.html, 2013.) 

 

Também se verifica que esse período foi de recessão econômica, contribuindo para a 

disseminação do comércio informal nos centros das cidades, atingindo diretamente os 

espaços públicos. Ao mesmo tempo, o número de veículos particulares teve grande 

acréscimo e juntamente com a manutenção do sistema rodoviário de transporte público 

motivaram projetos urbanos em busca da concordância do uso das praças públicas por 

terminais urbanos. (FARAH, SCHLEE, TARDIN, 2010, pp. 72-120). 

O exemplo apresentado a seguir, sobre as alterações urbanísticas ocorridas no Vale 

do Anhangabaú, na cidade de São Paulo, foi destacado mesmo sem ter sido implantado um 

terminal de ônibus urbano, devido aos problemas de acessibilidade e mobilidade urbana 

existentes terem sido os motivadores da intervenção urbana no local, sendo que o projeto 

http://2.bp.blogspot.com/-RYhMrpLFQOs/Ud9CTvmawKI/AAAAAAAAAT0/c01epeDOqo8/s1600/praca-da-se-salvador-1977.jpeg
http://classicalbuses.blogspot.com.br/2013/07/praca-da-se-em-salvador-1977.html
http://classicalbuses.blogspot.com.br/2013/07/praca-da-se-em-salvador-1977.html
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priorizou as relações das pessoas e a praça pública. Ou seja, foi dada uma solução para a 

mobilidade e acessibilidade urbana considerando a importância da praça pública para a vida 

urbana e identidade do local.  

 

Figura 2.7: Foto da Praça José de Alencar, Fortaleza, no ano de 1979. Sendo uma praça 

central, recebia grande fluxo de pessoas de todas as regiões da cidade o que a transformou num 

grande terminal. (Fonte: http://www.fortalbus.com/2013/07/da-praca-para-os-bairros.html, 2013) 

 

Em 1910, o Vale do Anhangabaú foi um dos parques escolhidos para receber 

melhoramentos e tratamento paisagístico a partir do plano urbanístico realizado para a 

cidade de São Paulo pelo arquiteto francês Joseph Antoine Bouvard, o qual participou das 

reformas de saneamento urbano e embelezamento de Paris. Nesse plano o arquiteto 

destacou a importância de criar grandes parques urbanos em áreas próximas ao centro 

antigo. (MACEDO, ROBBA, 1995, p.134). 

No Vale do Anhangabaú já passava, em outro nível, o Viaduto do Chá o qual era a 

única ligação entre os dois centros urbanos da cidade, também era ladeado por prédios 

ecléticos que pertenciam à elite paulista tornando-se um dos cartões postais da cidade (Fig. 

2.8). Entretanto, uma grande transformação viria a ocorrer na década de 1940, quando o 

prefeito realizou um Plano de Avenidas e uma dessas avenidas ocupou toda a região central 

do parque (Fig. 2.9). Com o passar dos anos e com o crescimento populacional essa 

avenida se estabeleceu como uma importante via de ligação entre a zona norte e zona sul 

da cidade. (MACEDO, ROBBA, 1995, p.134). 

http://2.bp.blogspot.com/-D2V1w6mGojQ/UdED3oxcVWI/AAAAAAAAYTY/4YEaxmjyujM/s1000/Pra%C3%A7a+Jos%C3%A9+de+Alencar+1977+2.JPG
http://www.fortalbus.com/2013/07/da-praca-para-os-bairros.html
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Figura 2.8: Vale do Anhangabaú, São Paulo, em 1915, após os melhoramentos do plano 

urbanístico. (Fonte:  http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=310339, 2006). 

 

 

Figura 2.9: Vale do Anhangabaú em aproximadamente 1940, transformado em uma grande 

avenida. (Fonte: http://sampahistorica.wordpress.com/category/viaduto-do-cha-e-vale-do-

anhangabau/page/4/, 2013). 

 

A via-parque implantada no início do século XX como um boulevard mais ligado à 

natureza, com o passar dos anos, havia se tornado uma via importante para as conexões 

viárias e de alto tráfego. Esse fato causava grande conflito entre pedestres e veículos, 

trazendo transtornos para a travessia das pessoas e para a fluidez do trânsito. Nesse 

contexto, foi elaborado um concurso público, em 1980, o qual previa a realização de um 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=310339
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túnel para a passagem subterrânea de veículos, liberando a área para circulação exclusiva 

de pedestres como solução para o impasse (FARAH, SCHLEE, TARDIN, 2010, p.90). O 

projeto da grande praça com aproximadamente 60 mil m2 (metros quadrados) não teve por 

objetivo retomar o primeiro local de sua implantação, mas concebeu a ligação peatonal entre 

os dois centros da cidade retomando a característica original. (MACEDO, ROBBA, 1995, 

p.134). 

O projeto de reurbanização do Vale do Anhangabaú (Fig. 2.10), existente atualmente, 

cujas intervenções foram significativas e impactantes para o centro da cidade foi finalizado 

em 1992, priorizando a utilização da praça pública pelo pedestre e também solucionando o 

problema viário com a articulação dos diversos níveis do local através da criação de planos 

diferenciados de altura. (FARAH, SCHLEE, TARDIN, 2010, p.90). A praça, conforme as 

necessidades do local, apresenta atividades de contemplação e de circulação de pedestres, 

além de receber multidões para atividades diversas como comícios, festas, concertos, entre 

outros. O projeto da praça utiliza canteiros, espelhos d’água e escadarias com formas 

geométricas irregulares, manifestando a presença dos conceitos dos paisagistas norte-

americanos modernistas. (MACEDO, ROBBA, 1995, pp.134 -135). 

 

Figura 2.10: Reurbanização do Vale do Anhangabaú. Vista geral. (Fonte: 

http://3.bp.blogspot.com/-

rS89NrUNJYM/UKDAuMGoXQI/AAAAAAAAnjQ/A___o52GS_A/s1600/Vale_do_Anhangabau-Sao-

Paulo.JPG, 2012). 

 

http://3.bp.blogspot.com/-rS89NrUNJYM/UKDAuMGoXQI/AAAAAAAAnjQ/A___o52GS_A/s1600/Vale_do_Anhangabau-Sao-Paulo.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-rS89NrUNJYM/UKDAuMGoXQI/AAAAAAAAnjQ/A___o52GS_A/s1600/Vale_do_Anhangabau-Sao-Paulo.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-rS89NrUNJYM/UKDAuMGoXQI/AAAAAAAAnjQ/A___o52GS_A/s1600/Vale_do_Anhangabau-Sao-Paulo.JPG
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Os estudos de Januzzi e Razente (2007, p.152), corroboram ao indicar que o projeto 

de revitalização do Vale do Anhangabaú, ocorrido devido à decadência do local e às 

alterações emergenciais do sistema viário, transformaram o local numa grande praça 

retornando à sua função original. O projeto foi de forte relevância para a cidade de São 

Paulo, apesar de sua pequena dimensão superficial em relação à mesma, sendo um projeto 

de integração do Centro Histórico a alguns marcos simbólicos, tais como, o Parque D. Pedro 

II, o Viaduto do Chá e de Santa Efigênia. Desse modo, o Anhangabaú retomou sua 

importância para a cidade de São Paulo como uma praça verde pública, com bancos, 

floreiras, espelhos d’água, etc. e solucionou o problema viário. (JANUZZI, RAZENTE, 2007, 

p.152).  

A Praça XV, no Rio de Janeiro, é outro exemplo de praça pública pertinente a este 

estudo. Sendo um lugar de grande interesse histórico e cultural o qual é considerado um 

símbolo da política no Brasil, fica localizada no sítio arqueológico de nome Antigo Cais da 

Praça XV, conforme registro no departamento Centro Nacional de Arqueologia (CNA), do 

IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). A praça foi gradativamente 

modificada e atualmente possui três níveis. No nível superior está a Avenida Perimetral, que 

foi construída na década de 1950 e com a justificativa de realizar a ligação entre a Avenida 

Brasil e as demais vias expressas construídas no Aterro do Flamengo. (FRANCA, 

RESENDE, 2010, p.20). 

Essa via expressa cruza a Praça, sendo suas pistas exclusivas para veículos 

automotores. No nível inferior passa o Túnel Engenheiro Carlos Marques Pamplona, 

popularmente chamado de Mergulhão da Praça XV, onde existem terminais de ônibus 

urbanos acessados por escadas rolantes. Esse túnel foi construído na década de 1990 

sendo parte de um projeto maior que objetiva a demolição da Avenida Perimetral. No nível 

intermediário, nível original do local, o espaço público está mais livre para o pedestre, 

possuindo diversos monumentos e prédios que marcaram a história da cidade do Rio de 

Janeiro e do Brasil. (Fig. 2.11). 

Desde sua criação até a atualidade, a Praça XV recebeu diversos projetos e algumas 

grandes intervenções, sendo que no início do século XX tinha a configuração espacial nos 

moldes tradicionais das praças públicas europeias (Fig. 2.12). De acordo com Colchete Filho 

(2008, p.41), é possível, através da análise histórica, resgatar a memória e a cultura do local 

assim como compreender a situação atual desse lugar. Ainda conforme o autor, o Rio de 

Janeiro por ter sido a capital do país em período de grande crescimento comercial, possui 

sua evolução urbana diretamente relacionada ao próprio país, fazendo da Praça XV um alvo 

para aplicação de novas modalidades de expansão urbana, sendo modificada juntamente 

com as mudanças políticas e de governança e, consequentemente, sofrendo diversas 

intervenções. Também, Colchete Filho (2008, p.75), salienta que as intervenções no espaço 
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público na cidade do Rio de Janeiro aumentaram muito na década de 1980, atingindo toda a 

força na década de 1990, sendo que a maioria destes projetos foi uma parceria entre as 

novidades tecnológicas de construção e a política, sem consulta a população. 

 

 

Figura 2.11: Vista da Praça XV, Rio de Janeiro no ano de 2011, após a construção da Avenida 

Perimetral e do Mergulhão. (Fonte:  

http://misscheckindotcom1.files.wordpress.com/2011/08/elevad1.jpg, 2011). 

 

 

Figura 2.12: Vista da Praça XV, Rio de Janeiro, início do século XX. (Fonte:  

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1145327&langid=5, 2010). 

 

A Praça XV, segundo França e Resende (2010, pp. 17-18), passou por cinco grandes 

planos urbanísticos que tiveram por base princípios de saneamento, expansão urbana e 

extensão do sistema viário, demolições e construções de prédios-monumento, desmonte de 

http://notramite.blogspot.com.br/2013/05/praca-quinze-de-novembro-rio-de-janeiro.html
http://notramite.blogspot.com.br/2013/05/praca-quinze-de-novembro-rio-de-janeiro.html
http://notramite.blogspot.com.br/2013/05/praca-quinze-de-novembro-rio-de-janeiro.html
http://notramite.blogspot.com.br/2013/05/praca-quinze-de-novembro-rio-de-janeiro.html
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aterros e morros. São eles: Plano Beaurepaire, nos anos de 1840 a 1843; Plano de 

Comissão de Melhoramentos, nos anos de 1875 a 1876; Plano Pereira Passos, entre os 

anos de 1903 e 1906; Plano Agache, de 1926 a 1930 e o da Comissão do Plano da Cidade, 

entre os anos 1938 e 1948.  Ainda de acordo com os autores, esses planos iniciais tiveram 

alguns refinamentos nos seus conteúdos e também vários anos após sua elaboração foram 

aplicadas algumas de suas indicações. 

O maior impacto na paisagem da Praça XV, segundo Macedo e Robba (1995, p.190) 

foi a construção do viaduto da Avenida Perimetral, que foi realizado na década de 1970. 

Essa obra juntamente com o alto tráfego de veículos que ocorria na Avenida Presidente 

Kubitschek e a passarela de pedestres criaram barreiras visuais e físicas que dificultavam o 

trânsito de pedestres em direção ao cais onde saem as barcas para Niterói. Outra obra 

impactante foi o rebaixamento da Avenida Presidente Kubitschek, finalizada em 1996, a qual 

permitiu a ligação pedonal entre as partes antes seccionadas – a parte antiga e as áreas 

aterradas, as quais receberam piso diferenciado registrando a localização da margem do 

mar antes do aterro. Essa intervenção possibilitou a demolição da passarela de pedestres e 

devolveu à praça a perspectiva visual do usuário da praça. A proposta teve como objetivo 

priorizar a circulação de pedestres, diminuindo o conflito entre as pessoas e os veículos. 

(MACEDO, ROBBA, 1995, p.190-191). 

Essas diversas intervenções remodelaram a Praça XV configurando seu ambiente 

atual. De acordo com a análise da Praça realizada por Miceli (2011, p.2), estas intervenções 

são frutos das relações existentes entre forma, função, processo e estrutura urbana, sendo 

percebidas através de uma abordagem espaço-temporal, associando às modificações 

morfológicas do espaço, seu desenvolvimento e seus diversos contextos sociais. Ou seja, as 

mudanças não ocorreram exclusivamente na Praça XV, mas em todo seu entorno e na 

cidade onde se localiza. Ainda, de acordo com Miceli (2011, p. 12), a identificação das 

estruturas principais que representam a cultura e o passado é fundamental para a análise do 

espaço-tempo, destacando a importância da preservação de marcos e estruturas simbólicas 

mantidas no ambiente atual.  

As intervenções ocorridas na Praça XV buscavam solucionar problemas de 

mobilidade urbana e criaram novas pistas para trânsito de veículos e de transporte público. 

Como ocorre com o projeto do Vale do Anhangabaú, foram executados outros níveis, 

permitindo aos pedestres acesso livre à Praça. Desse modo, a implantação de terminais de 

ônibus urbanos em um nível inferior ao da praça pública não causa alterações na 

visibilidade da mesma. Ao mesmo tempo, esse equipamento urbano aumenta o fluxo de 

pessoas as quais necessitam do deslocamento através do transporte de ônibus urbano, 

contribuindo para a vitalidade do local, já que o acesso aos terminais ocorre pela Praça XV. 

(GEHL, 2013; HILLIER & HANSON, 2011). Entretanto, a Avenida Perimetral, a qual contribui 
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para a segurança dos pedestres, ainda causa um impacto visual para os usuários da praça 

pública e de seu entorno.  

Na cidade de Porto Alegre, a Praça Parobé também passou por diversas alterações 

no decorrer dos anos, sendo um exemplo de inserção de terminal de ônibus urbano em 

praça pública de caráter histórico. Essa Praça fica localizada no centro da cidade, em frente 

ao Mercado Municipal, junto à principal área de comércio e serviço, sendo atualmente 

conhecida como Terminal Pereira Parobé. Antes do local se tornar Praça era uma doca onde 

os barcos atracavam para abastecer o Mercado Municipal. A partir da construção do Porto, 

no início do século XX, o local se transformou em praça pública, recebendo o nome do 

engenheiro e professor João José Pereira (Fig. 2.13).  Passado uma década, a Praça 

recebe um abrigo de bondes, sendo esse prédio ainda existente com atividades de comércio 

de frutas e outros alimentos. (CHAVES & GOMES, 2012). 

 

Figura 2.13: Vista da Praça Parobé, na sua configuração espacial original. (Fonte: 

http://wp.clicrbs.com.br/almanaquegaucho/2012/01/17/o-terminal-que-ocupou-a-

praca/?topo=13,1,1,,,13, 2012). 

 

Após a forte enchente de 1941, devido ao inundamento ocorre a perda da 

configuração espacial do local o qual começa a ser utilizado como estacionamento de 

carros. Na década de 1960, o local recebe vários abrigos de ônibus, passando a ser o ponto 

final de diversas linhas do transporte coletivo (Fig. 2.14). Assim, com a justificativa de 

melhorar a qualidade do transporte público é construído, em 2000, o terminal urbano atual. 

(Fig. 2.15). (CHAVES & GOMES, 2012).  

http://wp.clicrbs.com.br/almanaquegaucho/2012/01/17/o-terminal-que-ocupou-a-praca/?topo=13,1,1,,,13
http://wp.clicrbs.com.br/almanaquegaucho/2012/01/17/o-terminal-que-ocupou-a-praca/?topo=13,1,1,,,13
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Figura 2.14: Vista da Praça Parobé, na década de 1980, com os diversos abrigos de ônibus, 

sendo ponto final dessas linhas. (Fonte: http://wp.clicrbs.com.br/almanaquegaucho/2012/01/17/o-

terminal-que-ocupou-a-praca/?topo=13,1,1,,,13, 2012) 

 

O atual Terminal Pereira Parobé, executado em 2000, tem configuração espacial e 

materiais distintos do existente no entorno, sendo uma plataforma elevada em 90 cm, tem 

cobertura arredondada (telha metálica nas laterais e telha translúcida no centro), estrutura 

metálica e fechamento com material reflexivo azul (Fig. 2.15). O projeto é criticado devido a 

sua falta de contextualização com o patrimônio cultural do entorno (PIQUE, 2014). Em 2011, 

de acordo com Ribeiro (2011, p.1), o local foi novamente alvo de estudos para construção de 

estacionamento subterrâneo também com a finalidade de solucionar problemas relativos à 

mobilidade urbana. 

 

Figura 2.15: Vista do Mercado Público de Porto Alegre, Terminal Parobé e antigo terminal de 

bondes (atrás dos pontos de ônibus à direita na foto). Fonte: RIBEIRO, 2011, p2.  

 

http://wp.clicrbs.com.br/almanaquegaucho/2012/01/17/o-terminal-que-ocupou-a-praca/?topo=13,1,1,,,13
http://wp.clicrbs.com.br/almanaquegaucho/2012/01/17/o-terminal-que-ocupou-a-praca/?topo=13,1,1,,,13
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A transformação da Praça Pereira Parobé foi gradativa e iniciou devido à enchente 

ocorrida em 1941 que destruiu diversos locais da cidade. Entretanto, a pesquisa verifica que 

o poder público se omite permitindo modificações que privilegiam os automóveis e veículos 

de transporte público sem a preocupação com a história do lugar, também não elaborando 

algum projeto urbanístico para valorização da praça pública anteriormente existente no local.  

De acordo com o que é noticiado em matéria no jornal Correio do Povo, datado de 30 

de janeiro de 2000, o terminal Parobé atende 60 mil pessoas e juntamente com a obra serão 

comprados 19 ônibus articulados com ar-condicionado, sem mencionar qualquer assunto 

sobre a Praça que um dia havia no local, somente faz referência ao número de pessoas que 

serão beneficiadas em relação aos problemas relacionados a acessibilidade e mobilidade 

urbana. A pesquisa constata que o projeto fica descontextualizado com a história do lugar e 

também das características físicas espaciais do seu entorno, interferindo na paisagem 

urbana local.  

 

 

2.2. PRAÇAS PÚBLICAS: CONCEITO E IMPORTÂNCIA PARA AS CIDADES 

 

As praças são espaços públicos democráticos de convivência e, desde sua origem, 

sempre foram identificadas como locais de encontro, onde eram exercidas diversas 

atividades. (MACEDO, ROBBA, 2010; BENEVÓLO, 1997; CHILDS, 2004; LOBODA, 2007; 

CARMONA, 2012; GEHL, 2013). De acordo com Gehl, (2013, pp 25-26), a praça pública 

sempre foi o lugar de encontro para os moradores da cidade, nelas aconteciam os eventos 

da vida urbana, as manifestações, procissões, discursos, festas e também os castigos, tudo 

acontecia publicamente. Loboda, (2007, p.365), corrobora ao relatar que as ruas e praças 

surgiram junto com as cidades, sendo que as primeiras cidades tiveram sua formação 

relacionada aos lugares de encontro nos quais tradicionalmente aconteciam as reuniões 

cívicas, religiosas e recreativas, além de atividades de comércio, como feiras. Esses lugares 

são reconhecidos como praças, tendo como principal referência a ágora grega a qual era 

símbolo de participação das atividades políticas da cidade. 

As praças possuem uma série de características morfológicas e culturais que as 

diferem também entre si. Desde a ágora grega, as piazze italianas, as places royales 

francesas, as plazas mayores espanholas e as squares inglesas estão associadas à praça 

pública. (MACEDO, ROBBA, 2010, p.15). Entretanto, os modelos de praça europeus são 

distintos das praças brasileiras devido aos diferentes contextos históricos e da realidade 

atual. No Brasil, alguns espaços coloniais possuem a estrutura morfológica de uma praça 

europeia, como o Largo do Pelourinho, em Salvador. Entretanto, no Brasil a palavra “praça” 

está diretamente associada a espaços ajardinados, sendo que as piazze e plazas 
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encontradas na Europa, aqui são chamadas de largos, pátios ou terreiros. Desse modo, 

qualquer área pública verde, ou simplesmente gramada, nas cidades brasileiras, pode ser 

reconhecida como praça. (MACEDO, ROBBA, 2010, p.15-16). 

 

2.2.1. Evolução da Praça Pública no Brasil 

 

Na tentativa de esclarecer o significado urbano atual da praça, o entendimento de 

sua origem nos primeiros povoados coloniais brasileiros e ao longo dos anos, é 

fundamental. Nesse sentido, será apresentada a evolução da praça brasileira desde o 

período colonial até a contemporaneidade, buscando através do contexto social, político e 

cultural compreender essa relação existente na atualidade entre a população e a praça 

pública. Macedo e Robba (2010, pp. 20-21), relatam que os assentamentos coloniais 

apresentavam algumas similaridades morfológicas com as cidades medievais. Entretanto, à 

função do espaço livre público era distinta. 

 

Figura 2.16: Praça da Liberdade em Belo Horizonte, no ano de 1947. (Fonte: 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=572106, 2008, imagem 15). 

 

No período colonial, a praça era o terreiro, o largo, sendo que o local servia para a 

interação das diversas classes sociais. A praça era um espaço polivalente onde ocorriam 

manifestações políticas e de fé, também onde os poderosos exibiam sua riqueza e os 

pobres apresentavam sua pobreza. (MACEDO, ROBBA, 2010, pp 20-22). Na virada do 

século XX, surgiram campanhas de salubridade, modernização e embelezamento das 

cidades, influenciadas pela França e Inglaterra. Nesse período várias cidades foram 

transformadas e programas de saneamento básico foram implantados assim como parques 

urbanos, boulevards, avenidas e jardins projetados.  (Fig. 2.16). Nesse contexto, a praça 

colonial diminui as funções de mercado, militares e políticas, surgindo a atividade de 

contemplação da natureza. Os espaços livres públicos sofrem grande alteração em seu 
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papel na cidade a partir do surgimento da praça ajardinada. (MACEDO, ROBBA, 2010, pp. 

27-28). 

No Brasil republicano a praça deixa de ser o local para a realização das atividades 

religiosas, civil e militar da população e se torna um cenário para atividades de recreação, 

como lazer contemplativo, passeio e convivência regrada dos habitantes da cidade. Na 

praça pública havia normas que hierarquizavam e conduziam a conduta e o comportamento 

das pessoas, contrastando com a polivalente praça colonial. (MACEDO, ROBBA, 2010, p. 

29). A proposta de praça ajardinada solicitava um projeto de arquitetura paisagística 

brasileira conhecida por Ecletismo. O Ecletismo, com forte influência francesa e inglesa, 

abrange vários estilos e influências de outras épocas. (entre final do século XVIII até as 

primeiras décadas do século XX). A valorização do uso de vegetação para suavizar a 

grande urbanização dos grandes centros também contribuiu para o fortalecimento da 

tipologia da praça ajardinada. (MACEDO, ROBBA, 2010, p. 30). 

 

 

Figura 2.17: Praça Santos Andrade, em Curitiba, no ano de 1946. Apresenta estrutura 

geométrica clássica. (Fonte: http://www.gazetadopovo.com.br/colunistas/conteudo.phtml?id=1109947, 

2011). 

 

A praça eclética brasileira se classificou em basicamente dois tipos: a linha clássica e 

a linha romântica. Com inspiração nos jardins franceses os quais utilizavam as referências 

dos jardins renascentistas, a praça eclética clássica tinha um traçado geométrico rígido, com 

caminhos colocados em cruz e local central marcado por elemento vertical que poderia ser 

um monumento, chafariz, fonte, coreto ou obelisco. (Fig. 2.17). A praça eclética romântica 

(Fig. 2.18) buscava referências nas praças inglesas as quais já estavam sofrendo com 

problemas causados pelo abrupto adensamento populacional e a industrialização e por isso, 

os ingleses criavam parques urbanos, sendo a natureza um fator de reconhecimento da 

importância da qualidade de vida urbana. No Brasil esse estilo tem vários exemplares de 

jardins, entretanto parques e praças românticos são poucos. (MACEDO, ROBBA, 2010, p. 

72). 

http://www.gazetadopovo.com.br/colunistas/conteudo.phtml?id=1109947
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Figura 2.18: Projeto de reforma do Passeio Público do Rio de Janeiro realizado em 1862 por 

Glaziou. Apresenta caminhos curvos, lago sinuoso e cenários elaborados com a vegetação. (Fonte: 

http://www.casaruibarbosa.gov.br/glaziou/projetos1.htm.) 

 

O custo do projeto da praça romântica era mais alto do que a praça clássica. 

Entretanto a proposta da valorização cênica da natureza se incorporou em alguns projetos 

clássicos. Essas praças romântico-clássicas (Fig. 2.19 e Fig. 2.20) apesar de terem os 

caminhos principais em cruz, com pontos focais, eixos de simetria que enfileiram os estares 

centrais e passeio perimetral, apresentavam também cenários bucólicos, com lagos 

sinuosos, estátuas e castelos os quais ficavam distribuídos em seus quadrantes. (MACEDO, 

ROBBA, 2010, p.82). 

 

Figura 2.19. Pç. Carlos Gomes 

(Campinas) - traçado de eixos ortogonais, 

ponto focal central e caminhos sinuosos. 

(Fonte: 

http://www.emdec.com.br/hotsites/nossa_c

idade/irma_serafina.html). 

 

 

Figura 2.20: Imagem do lago e da vegetação da 

Praça Carlos Gomes (Campinas), registrando o cenário 

bucólico existente no projeto. (Fonte: 

http://haydeenovaes.blogspot.com.br/2014/10/sugestoes-

de-passeios.html, 2014). 

http://www.casaruibarbosa.gov.br/glaziou/projetos1.htm
http://www.emdec.com.br/hotsites/nossa_cidade/irma_serafina.html
http://www.emdec.com.br/hotsites/nossa_cidade/irma_serafina.html
http://haydeenovaes.blogspot.com.br/2014/10/sugestoes-de-passeios.html
http://haydeenovaes.blogspot.com.br/2014/10/sugestoes-de-passeios.html
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A cidade moderna, que se apresenta após a segunda metade do século XX, surge a 

partir de novas necessidades advindas da produção industrial e crescimento da atividade 

comercial. O surgimento da energia elétrica, o automóvel, o transporte coletivo e a 

consolidação da nova proposta de urbanização, com ruas mais largas e arborizadas, 

fazendo com que a cidade se expanda e o núcleo antigo necessite de adaptações. Nesse 

novo contexto, a praça adquiriu outro significado, o traçado viário determinava a localização 

da praça e a necessidade da passagem de veículos entre a praça e os edifícios do entorno, 

modificando a relação desse lugar com a população lindeira. (MACEDO, ROBBA, 2010, pp. 

32-33). 

A praça moderna segue as diretrizes da cidade moderna, a qual deve ser limpa, 

arrojada, produtiva, veloz, populosa e motorizada. (Fig. 2.21). Desse modo, os espaços 

livres públicos foram destacados para as atividades de lazer urbano e o modelo eclético já 

não servia, principalmente devido ao seu programa de atividades. As praças e parques 

apresentam atividades de lazer ativo, como quadra de esportes e recreação infantil. Roberto 

Burle Marx surge como o principal paisagista moderno rompendo com as propostas 

tradicionais do ecletismo e construindo novos tipos de espaço público, distanciados da 

rigidez formal eclética. (MACEDO, ROBBA, 2010, pp. 35-36). 

 

 

Figura 2.21: Praça Governador Israel Pinheiro, Belo Horizonte. (Fonte: 

http://literariovirtual.blogspot.com.br/2013/03/aspectos-da-historia-de-belo-horizonte.html, 2013). 

 

Para solucionar o grande crescimento populacional nas cidades, além da ampliação 

de infraestrutura urbana (transporte, habitação e lazer), houve também o adensamento e a 

verticalização de algumas áreas da cidade. Nesse contexto, os espaços livres públicos se 

destacam como áreas fundamentais para lazer da população nas cidades, sendo que nas 

áreas centrais a praça busca a arborização como forma de amenizar as condições 

http://literariovirtual.blogspot.com.br/2013/03/aspectos-da-historia-de-belo-horizonte.html
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climáticas, da qualidade do ar e insolação, servindo como espaço centralizador de 

pedestres, articulados com os usos do entorno. Desse modo, os espaços livres ajardinados 

foram sendo cada vez mais valorizados pela população e algumas praças tradicionais 

receberam brinquedos infantis, quadras poliesportivas, anfiteatros ao ar livre, entre outros 

equipamentos de lazer ativo. (MACEDO, ROBBA, 2010, pp. 37-38). 

No final do século XX, as grandes metrópoles começaram a sofrer sérios problemas 

urbanísticos, devido ao grande volume de pessoas e veículos nas ruas. O aumento da 

criminalidade, a deterioração do ecossistema e da qualidade de vida nas cidades, e a 

dificuldade de gestão de grandes complexos urbanos, geraram um novo formato urbano, 

mudando conceitos, principalmente quanto às atividades nos espaços públicos urbanos.   As 

atividades de comércio e serviços retornam às praças como atrativo às pessoas e tiveram 

alguns projetos que até oficializaram a apropriação informal das praças através de feiras e 

camelôs. (Fig. 2.22). Concomitantemente, se observa um aumento do fluxo de pedestres e 

algumas praças também se caracterizaram como áreas de passagem, salientando aquelas 

localizadas em áreas centrais e próximas a estações de transporte coletivo, devido ao maior 

acúmulo de pessoas. (MACEDO, ROBBA, 2010, p. 41). 

 

Figura 2.22: Camelódromo implantado na década de 1990, Calçadão dos Mascates, Recife. 

(Fonte: http://camelllo.blogspot.com.br/2011/03/fotos-do-camelodromo-na-avenida-dantas.html, 2011). 

 

O final do século XX também é marcado pela velocidade da comunicação, o que 

facilita o acesso e a troca de informações em distintas áreas do cotidiano. Desse modo, o 

mundo urbano fica interconectado e as informações são trocadas veloz e vorazmente, 

colaborando para a formação de movimentos artísticos inovadores e difusão dessas 

vanguardas. O rápido conhecimento das novidades mundiais e a pluralidade que se 

estabeleceu são os fatores que marcam a contemporaneidade. Ainda na década de 1990 os 

projetos contemporâneos tinham grande influência modernista, mas o conceito de liberdade 
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de criação evolui, aumentando as possibilidades formais, embora a base morfológica 

mantenha a lógica modernista. (MACEDO, ROBBA, 2010, p.146). 

Os novos projetos da praça contemporânea ganham maior liberdade quanto ao 

programa, aos elementos, cores, desenhos e materiais a serem utilizados, gerando uma 

diversidade de espaços que partem de rígidos traçados formais à leveza e simplicidade dos 

desenhos, apresentando soluções cênicas, simbólicas e escultóricas para a vegetação e os 

elementos. O programa de atividades amplia os usos indicados nas praças modernas, 

reafirmando o uso contemplativo, a convivência e o lazer ativo e resgatando a herança dos 

largos coloniais com atividades de comércio e serviços. A presença de restaurantes, 

lanchonetes é uma proposta que visa atrair ao público, já que a praça de alimentação em 

shoppings centers são os lugares mais procurados. Assim como são encontradas 

repartições públicas e serviços de apoio, bancas e feiras com vendas de produtos variados 

e camelódromo. (Fig. 2.23). (MACEDO, ROBBA, 2010, p.146 -148). 

 

Figura 2.23. Praça Rui Barbosa, Curitiba: pluralidade de espaços com centro de comércio e 

serviços municipais, além de ser uma grande esplanada, com terminais de para o transporte público. 

(Fonte: http://www.panoramio.com/photo/739269, 2007). 

 

Outra atividade importante que se mantém é a circulação de pedestres, pois o 

espaço ainda tem que absorver o volume de pessoas existente nas cidades, sendo que as 

http://www.panoramio.com/photo_explorer#user=157359&with_photo_id=739269&order=date_desc
http://www.panoramio.com/photo/739269
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praças em zonas centrais de grande comércio, as quais recebem quantidade maior de 

transeuntes, foram instalados terminais de transporte público urbano. Além disso, nessas 

praças para acomodação ao movimento crescente de pedestres, no lugar de áreas 

permeáveis e vegetação, foram propostas esplanadas e grandes áreas pavimentadas. (Fig. 

2.24). Como seguiam e aumentavam os conflitos entre veículos e pedestres, algumas 

propostas, sob influência das tendências norte-americanas, apresentam a integração do 

espaço público e privado, procurando maior fluidez nos locais mais conflituosos, como 

praças-edifícios. A utilização de programa de atividades variado e atingindo diversas faixas 

etárias, juntamente com a diversidade de formas e elementos utilizados gera um espaço 

com uso flexível que permite aos usuários distintas formas de apropriação do espaço. 

(MACEDO, ROBBA, 2010, p.148-151). 

 

Figura 2.24. Largo da Carioca, Rio de Janeiro. Grande área pavimentada, buscando 

privilegiar a circulação de pedestres. (Fonte: 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=396222, 2005, figura 6) 

 

2.2.2. Praça Pública: Um Espaço Físico e Social 

 

A praça é um elemento morfológico, sendo ao mesmo tempo uma forma e uma 

estrutura constituintes do espaço urbano, a qual para se distinguir de outros espaços 

públicos, como alargamento de vias ou confluência entre ruas, seu desenho urbano tem 

esta intencionalidade na sua configuração espacial. Ou seja, o desenho urbano da praça 

tem uma forma e um programa os quais devem ter como propósito a criação de um lugar de 

convivência, de encontro e permanência. (LAMAS, 2000, p. 100). Alex (2011, p. 23) 

acrescenta a este conceito que a praça além de ser um espaço físico aberto, tem a 

característica de ser um núcleo social integrado ao desenho urbano.  

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=396222
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Sendo a praça pública um lugar de sociabilidade, Gomes (2002, p.188) salienta que 

mesmo o local tendo uma delimitação jurídica, com uma separação clara do espaço privado 

e do público, ainda assim para cumprimento seu caráter político e social, deve ser 

assegurado a presença de pessoas, sendo que as características físicas do lugar conduzem 

as atividades e o comportamento dos usuários e podem reafirmar, ou não, o caráter público 

do lugar. Jacobs (2011) corrobora com a afirmativa ao evidenciar que as pessoas fazem das 

praças públicas um sucesso ou um fracasso, a partir da utilização dos mesmos, salientando 

que as praças não são boas soluções urbanas somente por terem sido destinadas a ser 

uma área verde pública e que esses lugares serão locais para jogar lixo e para assaltos, se 

as pessoas não se apropriarem desses espaços. 

Ainda de acordo com Jacobs (2011, pp.107-112), enquanto a presença de pessoas e 

a diversidade atraem mais vida urbana, a inércia e a monotonia a afugentam, sendo a 

vitalidade urbana fundamental para o desempenho social e econômico das cidades. A 

relação entre a praça e a cidade se faz através de sua vizinhança, podendo ocorrer uma 

sustentação mútua por meio de usos diferentes ou uma degradação da região devido aos 

usos que não geram esta sustentação. A autora ainda salienta que os espaços públicos 

sozinhos não conseguiriam implantar uma diversidade urbana plena e para possibilitar isto 

as atividades próximas devem ser variadas, cabendo à praça proporcionar um ambiente 

agradável de confluência de pessoas, prestando serviço ao entorno. Também observa que 

um parque genérico deve procurar atrair o maior número e tipos de pessoas, em variados 

horários e o projeto deve contemplar esta pluralidade, sendo que existem quatro elementos 

principais que devem ser contemplados: complexidade de usos, centralidade, insolação e 

delimitação dos espaços. 

A existência da vida pública é fundamental para o desenvolvimento e permanência 

das praças, sendo que a forma que a sociedade entende o caráter público e privado 

depende dos valores e da ênfase dada a esses espaços, advindos da cultura e do tempo. 

As praças públicas são reflexos dos valores públicos e privados da comunidade que a criou. 

A maioria das pessoas passa parte do dia em esferas públicas e privadas, considerando que 

o perfil público-privado para cada cultura surge a partir de complexos fatores os quais 

envolvem interações sociais, políticas, físicas e padrões econômicos, se observa uma 

impressionante variedade do entendimento sobre vida pública e privada. Apesar das 

diferenças se verifica que o clima e a topografia influenciam diretamente na apropriação do 

espaço público pela sociedade, bem como três forças culturais sobre a vida pública, são 

eles: social, funcional e simbólica. O caráter social da vida pública está relacionado a 

espaços que permitem diversas atividades, o aspecto funcional faz referência aos elementos 

que atendem as necessidades básicas da comunidade e o fator simbólico revela o 
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significado dos lugares e das atitudes o qual é compartilhado entre as pessoas. (CARR, 

FRANCIS, RIVLIN, STONE, 1995, pp.22-27).  

Nesse sentido, corroboram Macedo e Robba (2010, p. 44-45) ao apresentar que três 

valores fundamentais das praças para as cidades atuais. A partir dos problemas existentes 

nas grandes cidades devido à poluição, o espaço livre urbano passa a ter um valor 

ambiental. Esse é representado pela ventilação e aeração urbana a qual permite a 

dispersão dos poluentes, através das sombras das árvores e áreas vegetadas que não 

absorvem nem irradiam tanto calor quanto a superfície dos edifícios, bem como para a 

insolação e controle da temperatura e para drenagem das águas da chuva, sendo que em 

alguns locais evitam desmoronamentos de terra. Apesar da concorrência com outros 

espaços de lazer, como shopping center, parques temáticos, estádios de futebol e televisão, 

as praças ainda são uma das mais importantes opções de lazer urbano, sempre atraindo 

novos frequentadores, permanecendo o valor funcional registrado em sua origem. Ainda a 

interferência na paisagem urbana, sua visibilidade diferenciada se torna um valor simbólico 

e estético para referência da população. (MACEDO, ROBBA, 2010, p. 44-45). 

No decorrer dos anos, as praças perderam muito de suas funções de humanização e 

sociabilização e para compreender o funcionamento atual das praças públicas deve ser 

considerada as mudanças desses locais em decorrência das tendências contemporâneas 

das cidades. Hoje em dia, as praças públicas são menos apreciadas que os espaços 

privados, nos quais têm ocorrido as atividades de lazer, exercendo uma das principais 

funções das praças. Nesse sentido, as praças públicas têm sido comumente privatizadas e 

exploradas causando diversas modificações na estética urbana e nos seus usos. Sendo as 

praças públicas espaços de sociabilização, essas atividades prejudicam seu caráter 

tradicional, diminuindo as práticas de lazer e recreação e modificando seu aspecto 

simbólico. (LOBODA, 2007, p.365). 

Ao compreender que a sociedade se transforma com o passar dos anos e, 

automaticamente, a cidade também se modifica, com isso, de acordo com Carmona e 

Wunderlich (2012, p.5), surgem novos conceitos de espaço urbano. Sendo a praça um 

espaço público, esses novos conceitos os quais se diferem dos espaços tradicionais por 

serem mais amplos e aumentarem as oportunidades de encontros, impactam na utilização 

das praças. Por exemplo, os shoppings centers, escolas, meios de comunicação e eventos 

públicos são os lugares de sociabilização norte-americanos e ocorrem fora das praças 

públicas.  Alex (2011, p.20) corrobora ao afirmar que as transformações do estilo de vida 

pública da sociedade contemporânea ocasionaram modificações nas praças públicas e 

acrescenta que as diferenças entre o modelo europeu e norte-americano, devem ser 

observadas.  
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Com a tecnologia a favor da comunicação e informação, através da televisão, 

internet, email e celular, permitindo o contato com pessoas do mundo todo de forma rápida e 

fácil, fez com que surgissem questionamentos sobre a necessidade das praças públicas nas 

cidades e se realmente os ambientes virtuais poderiam substituí-las.  Entretanto, nos últimos 

anos, foi constatado que a vida nos espaços públicos estimula o convívio entre as pessoas 

independentemente da existência dos meios eletrônicos e que estes ambientes são 

complementares às relações sociais. Ainda se observa, a partir de um estudo realizado, um 

aumento da vontade das pessoas em buscar os contatos na vida urbana da cidade, como 

resultado destas mudanças sociais e econômicas. O fato das pessoas estarem cada vez 

mais individualizadas, no seu carro, na sua residência, ocorreu um aumento da vontade das 

pessoas em se relacionarem a partir dos contatos ocorridos na vida urbana. (GEHL, 2013, 

pp. 26-27). 

O termo “público” denota, no caso das praças públicas, locais abertos e acessíveis a 

todas as pessoas, mas isso pode ser minimizado ou prejudicado pelos projetos elaborados 

para as praças. A preocupação com as atividades de sociabilização, as quais incentivam a 

cidadania e a democracia, nos projetos de praças públicas, foi a motivação da pesquisa 

realizada por Alex (2011, p. 19). Nesses estudos o autor observa que a praça integrada ao 

tecido urbano, à rua e à arquitetura, está perdendo sua função também devido aos projetos 

de praças os quais homogeneízam esses espaços e prejudicam o fortalecimento de uma 

identidade para o local, depreciando seu caráter público. Desse modo, Lamas (2000, p.103) 

corrobora ao salientar que um dos principais atributos das praças que é ser um espaço 

coletivo de grande significado para a cidade, tem se perdido a partir do urbanismo moderno, 

também em consequência de apresentar o desenho urbano da praça no traçado das ruas, 

mas sem a devida qualificação e caracterização do seu significado funcional. 

A espécie humana é naturalmente sociável, apesar de ser necessária também a 

privacidade, a maioria das pessoas se reúne em grupos nas praças para jogar xadrez, fazer 

comícios políticos, também em bares, pontos de ônibus, playgrounds, entre outras formas 

de convivência. A vontade de se estar acompanhado é favorecida pelos lugares de convívio, 

como as praças públicas, sendo um elemento relevante para esses locais o sentimento de 

afeto pelo o lugar o qual gera a sensação de pertencimento, ou seja, é importante as 

pessoas se identificarem com o ambiente construído e com a paisagem. Desse modo, as 

cidades devem ter praças públicas onde as pessoas possam conviver, se relacionar e 

desenvolver um carinho por este lugar, garantindo o convívio entre as pessoas e a 

apropriação delas pelo local. (CHILDS, 2004, pp. 3-4). 

Para incentivar o convívio entre as pessoas e despertar sentimentos pelo lugar é 

necessário entender sobre algumas questões fisiológicas do ser humano. Como por 

exemplo, reconhecer que para despertar impressões sensoriais mais intensas que sejam 
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capazes de criar nas pessoas um significado emocional, conforme Gehl (2013, p.47-34), são 

necessárias distâncias menores, pois os sentidos de olfato e tato, que ocorrem em 

distâncias mais curtas, estão mais relacionados às nossas emoções. Conforme Gehl (2013, 

p.148), ver e ouvir não necessitam de um contato mais próximo entre as pessoas, mas 

podem ser o ponto de partida para um encontro. Observar pessoas na cidade é um grande 

atrativo para a maioria, assim como chafarizes, árvores e a própria arquitetura também pode 

despertar interesse. A qualidade urbana deve combinar estes fatores, percebendo que para 

isto a linha de visão não deve apresentar barreiras. Ainda o tráfego de veículos aumenta o 

nível de ruído, prejudicando a audição e as conversas na cidade. 

Para a sociabilização das pessoas, o estímulo à prática de atividades sociais tem 

apresentado sucesso, segundo Gehl (2013, pp.159-161), lugares para jogos, academias, 

pista de caminhada e de skate, assim como parques temáticos, estão sendo criados para 

entretenimento de crianças e adultos. Desse modo, é possível concluir que essas atividades 

também devem ser oferecidas nas praças públicas para fomento da vitalidade urbana. Ainda 

o mesmo autor sugere que a política urbana deveria, ao invés de criar locais especiais para 

um tipo específico de atividade, implantar elementos fixos, flexíveis e passageiros nas 

praças existentes. Ou seja, elementos fixos para o dia-a-dia da cidade, flexíveis para 

eventos aleatórios, mas com uma temporalidade pré-estabelecida e elementos passageiros 

para eventos menores, como músicos, apresentação de teatro, entre outros. Assim a 

estrutura básica é permanente e convida à realização de eventos. 

Ainda existem atividades que mesmo sem nenhum planejamento surgem 

espontaneamente gerando movimentação e permanência das pessoas. Em vista disso, Gehl 

(2013, p. 20) observou que é possível identificar um padrão de uso comum o qual surge 

dessa diversidade de atividades no espaço urbano. Para identificar estes tipos de 

atividades, ele utilizou categorias principais geradas pelo grau de necessidade. Existem 

aquelas práticas necessárias que independem da condição do espaço construído, tais como: 

ir ao trabalho, ir à escola, esperar o ônibus, levar encomendas aos clientes. Por outro lado, 

existem as atividades opcionais, mais populares e atrativas as quais estão mais ligadas à 

recreação, tais como: caminhar no calçadão, ficar em pé e olhar a cidade, sentar-se para 

apreciar a paisagem e/ou o movimento. 

Nesse sentido, deve ser considerado para um efetivo convívio entre as pessoas nas 

praças públicas é a qualidade urbana. (Fig. 2.25). Sendo importante observar que a 

presença de muitas pessoas não quer dizer que o espaço é de qualidade. O percurso pode 

ser feito por falta de opção ou por ser o trajeto mais curto entre um serviço e outro. Por outro 

lado, as atividades opcionais, como sentar em bancos, a qualidade do ambiente e do clima 

têm grande influência, sendo que para as praças públicas serem atrativas, essas devem 

oportunizar área livre dimensionada adequadamente à atividade e ao número de usuários, 
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proteção, segurança, mobiliário urbano adequado e qualidade visual. (GEHL, 2013, pp.134-

135). 

 

Figura 2.25. Representação gráfica da ligação entre qualidade de ambientes externos e atividades ao 

ar livre. (Fonte: GEHL, 2013, p. 21). 

 

Os estudos de praças públicas e a vida pública nesses espaços, conforme Alex 

(2011, p.23), devem abordar a manutenção da praça como elemento de destaque na 

configuração espacial da cidade e da cultura urbana, mas também abranger conceitos de 

democracia e cidadania os quais indicam o direito de acesso e uso dos espaços públicos 

por todos, assim como a importância do convívio social. O sucesso das praças, de acordo 

com Macedo e Robba (2010, p. 49), também se deve a sua manutenção constante que é um 

fator importante para atrair usuários.  

As praças públicas, de acordo com Childs (2004, p. 3), são lugares cívicos os quais 

são vistos como locais para realizar celebrações e manifestações, espaços para reuniões, 

mas também para se ficar só, também salientando que independentemente da atividade 

exercida, são fundamentais para a qualidade de vida e para participação democrática da 

população. A falta de manutenção afugenta os usuários e, sem usuários a praça não ganha 

investimentos públicos, permanecendo malcuidada. A inexistência de usuários faz com que 

a praça perca seu significado, o que facilita a realização de alterações urbanas na mesma. 

Em sentido oposto, uma praça bem cuidada abrange facilmente todas as funções sociais, 
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estéticas e ambientais, tendo destaque na área urbana e recebendo inúmeros usuários. 

(MACEDO, ROBBA, 1995, p. 49). 

Os principais motivos para a apropriação dos espaços pelas pessoas, de acordo com 

Cullen (1971, p.25), são: o abrigo, a sombra, conveniências e um ambiente agradável. 

Sendo que marcar os lugares com elementos permanentes, indicando o tipo de uso do local 

auxilia na delimitação do espaço e cria um ambiente com atividades constantes, podendo 

ser estáticas ou com movimento. Desse modo, a presença de mobiliário urbano, tipos de 

pavimento, desenhos no piso, pontos de iluminação, entre outros, aproximam o espaço das 

pessoas, saindo do projeto na macro escala urbana para a escala humana, favorecendo a 

ocupação do espaço. (CULLEN, 1971, p.25).  

O dimensionamento do espaço público também é importante e deve ser compatível 

com o uso e, conforme Jacobs (2011, pp. 95-96) quanto mais as calçadas forem atraentes e 

movimentadas, apresentando maior número e variedade de usuários, tanto maior deverá ser 

sua largura para acomodar as diversas atividades adequadamente. Ainda deve ser 

considerado que a sobreposição de usos é desejável, conforme Cullen (1971, p.78) algumas 

atividades podem coexistir no mesmo espaço. Desse modo, há tendência ao movimento de 

pessoas no local em diferentes dias e horários, sendo que a segregação do espaço e de 

usos pode impedir que o espaço seja fluído e múltiplo, dificultando o uso e apropriação do 

lugar. (JACOBS, 2011, p.108).  

Nesse sentido, para a praça efetivar seu conceito original, de lugar de sociabilização, 

humanização e convívio, deve proporcionar um espaço agradável, com qualidade urbana e 

apresentar dimensões que permitam múltiplas atividades para atrair as pessoas. Visto que 

as mudanças sociais e os projetos para as praças por vezes não atendem a essa 

orientação, o presente estudo pretende verificar as diretrizes de projetos utilizadas para 

intervenção nas praças históricas as quais receberam a inserção de terminais urbanos. 

Desse modo, a investigação busca averiguar quais os aspectos do projeto favorecem ou 

prejudicam a realização de atividades na praça pública, analisando a partir da percepção do 

usuário se a identidade e as atividades sociais as quais visam a convivência foram 

consideradas, já que esses são importantes condicionantes para o sucesso do projeto da 

praça pública. 

 

2.3. PERCEPÇÃO E COGNIÇÃO: CONCEITO E IMPORTÂNCIA 

 

O termo comumente utilizado para designar o processo de interação entre o homem 

e o ambiente é percepção ambiental. Conforme apresenta Reid (1785, apud GIBSON, 1966, 

pp. 1-6) a crença na existência dos objetos externos é dada pelos sentidos os quais são 

responsáveis por nos fazer sentir e perceber tudo o que está ao redor. Desse modo, ainda 
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de acordo com o autor, a percepção é a crença que a natureza produz através dos sentidos 

e o sentimento gerado juntamente com a percepção é a sensação, impossibilitando essas 

de serem dissociadas. Também outros estudos como o de Gibson (1966, pp. 1-6) avaliam 

novos condicionantes para a percepção, tais como aprendizagem e memória. 

Nesse sentido, para a compreensão da experiência estética no ambiente construído, 

os estudos de percepção ambiental se dividem. Enquanto uma esta focada na experiência 

sensorial, avaliando principalmente a forma, o ritmo e a complexidade do espaço construído, 

a outra também se preocupa com as sensações recebidas pelo ambiente, entretanto 

evidencia os significados associativos percebidos no ambiente construído. (LANG, 1987; 

NASAR, 1992).  

Desse modo, surgem duas definições distintas as quais avaliam o ambiente físico 

através da percepção ambiental, são eles: percepção e cognição. O conceito de percepção 

é a interação entre o indivíduo e o ambiente sendo avaliado o comportamento do mesmo 

através dos sentidos básicos do ser humano como visão, audição, olfato, tato e paladar. 

Esse conceito considera a existência de padrões formais responsáveis pelas atitudes e 

comportamento do indivíduo no ambiente, analisando o processo neurológico existente em 

todo ser humano. Assim, no processo perceptivo, a avaliação do ambiente é realizada 

através dos fatores que influenciam a percepção da forma, tais como: proximidade, simetria, 

continuidade, relação entre áreas, entre outras “leis” que sempre orientaram os projetos 

arquitetônicos e urbanos. Assim, o processo perceptivo busca analisar a qualidade estética 

do espaço urbano e da arquitetura, com base no processo fisiológico do indivíduo o qual 

condiciona todo o ser humano a ter a mesma sensação física no momento em que entra em 

contato com determinados padrões formais encontrados nas edificações e no espaço 

urbano, de acordo com a teoria da Gestalt. (LANG, 1987; WEBBER, 1995). 

Ao reconhecer que os mesmos elementos arquitetônicos podem representar 

significados diferentes a grupos distintos e ao mesmo tempo diferentes formas emitirem o 

mesmo significado a estes grupos, se verifica que as pessoas possuem padrões de 

associações, sendo essas características importantes para reconhecimento das variáveis 

que indicam significado simbólico. Desse modo, os atributos básicos dos objetos são as 

cores, formas e estruturas, sendo estes facilmente percebidos pelos nossos sentidos 

básicos, entretanto, num segundo momento ao transpor as qualidades psicológicas, estes 

mesmos atributos emitem sensações como prazer e medo e nesse nível se encontram os 

significados, a simbologia dos objetos, sendo que as variáveis físicas compostas pelos 

materiais, configuração espacial, iluminação e cores devem ser reconhecidas como 

carregadas de significado simbólico, bem como determinados lugares evocam associações 

com pessoas ou eventos, devido a fatos marcantes ocorridos no local. (NASAR, 1992, pp. 

12-19). 
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Desse modo, surge o conceito de cognição que tem uma definição mais abrangente 

a qual considera a experiência passada, a memória e a cultura para avaliar a relação do 

indivíduo com o ambiente, verificando as diferentes concepções do mesmo espaço através 

de propriedades simbólicas existentes no ambiente. Essa definição considera padrões de 

relações significativas e de experiências passadas como base para compreender o 

comportamento do individuo no ambiente. O processo cognitivo descreve como um 

processo de construção, entendendo que a mente acumula informações e associações 

partindo da experiência cotidiana. Ou seja, a cognição ambiental se correlaciona ao 

aprendizado e à memória, por meio da sistematização, arquivamento, reconstituição e da 

solicitação de imagens de características ambientais as quais, inicialmente, não estão 

presentes no espaço físico. Para o indivíduo adaptar-se a um novo ambiente ou adaptar 

este ambiente ao seu modo de vida, é fundamental os processos de aprendizado, memória 

e generalização. O processo de cognição ambiental investiga o valor que é atribuído ao 

ambiente devido às experiências previamente vivenciadas, considerando fatores como 

memória, experiências passadas, conhecimentos, cultura e valores dos usuários. 

(ITTELSON, 1978; LANG, 1987). 

Lynch (1999) corrobora para o entendimento do processo cognitivo ao apresentar o 

urbanismo da cidade como uma arte temporal, sendo compreendido com o passar dos anos. 

Observa que para a percepção do espaço urbano, os indivíduos buscam, através dos 

sentidos (olfato, audição, visão e tato), suas lembranças fazendo associações e criando 

significados para os lugares. Segundo Okamoto (2002), a mente é seletiva e recebe 

estímulos do ambiente de acordo com o interesse e essa sensação leva a um 

comportamento. No seu entendimento, o homem recebe estímulos de dois universos: 

exterior, para sua adaptação ao mundo, e interior, o qual reage de acordo com sua 

interpretação da realidade. Sendo que esses dois estímulos, juntos, geram o 

comportamento. 

Nos estudos sobre praças realizados por Childs (2004, p.121), questões como 

insegurança, podem ser entendidas através da existência de obstáculos simbólicos. Ou 

seja, a iluminação do espaço, caminhos abertos ou, o contrário, a distância curta em uma 

vegetação muito densa, as modificações e texturas da superfície do trajeto a percorrer. 

Esses elementos podem ser identificados pelos usuários como limites para as zonas 

seguras e inseguras, através da associação do espaço construído com uma série de 

práticas sociais. (CHILDS, 2004, p.121). 

Vários estudos tratam sobre a avaliação de projetos de edificações e de espaços 

urbanos através da análise perceptiva e cognitiva dos usuários. Conforme Reis (2009, p.56), 

essas pesquisas buscam através da produção de conhecimento sobre as relações entre o 

ambiente construído e natural - suas características físico-espaciais - e os seus usuários - 
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atitudes e comportamentos - a qualificação do ambiente construído. Para isso, se fazem 

necessárias a descrição e a análise do ambiente e do comportamento dos usuários. Ou 

seja, a percepção ambiental colabora para a realização de pesquisas na área das ciências 

sociais relacionando diante diversos fatores o comportamento das pessoas e o ambiente 

físico tema da investigação. 

Nessa investigação a qual busca avaliar o ambiente construído através da percepção 

do usuário das praças e dos terminais urbanos inseridos nas mesmas, é fundamental a 

identificação das variáveis físicas para a compreensão de como a estética dos terminais 

pode influenciar na avaliação da mesma pelo usuário, observando como as características 

físicas desse elemento influem no uso e apropriação da praça. Assim como, a pesquisa 

também considera as relações pré-existentes do usuário com a praça, o senso do lugar, 

buscando a seleção de variáveis simbólicas que indiquem o comportamento do usuário na 

praça através da verificação da memória e identidade do lugar.  

 

2.4. SENTIDO DE LUGAR: IDENTIFICAÇÃO, ORIENTAÇÃO E SIGNIFICADO 

SIMBÓLICO 

 

O sentido de lugar é descrito por vários autores como um conceito abrangente o qual 

descreve, além da simples localização no espaço e suas caracterísitcas físicas, a expressão 

de um sentimento coletivo. (NORBERGH-SCHULZ, 1980; LYNCH, 1999; NAJAFI; SHARIFF, 

2011; CASTELLO, 2007). Existem outros conceitos que auxiliam na compreensão do tema, 

um deles é o “espírito do lugar” ou genius loci, sendo esse termo existente desde a Roma 

antiga, conforme Norberg-Schulz (1980, p.21), o mesmo determina a essência do local. 

Desse modo, os antigos romanos respeitavam o genius loci dos lugares, pois entendiam que 

a boa relação entre o lugar fisico e seu sentido psíquico eram responsáveis por sua 

sobrevivência. Estudos realizados por Lynch (1999, pp.139-140) corroboram ao apresentar 

o senso de lugar como algo que se encontra no homem primitivo o qual distingue e dá nome 

às paisagens, devido a sua forte identificação e vínculo com ela, sendo que sua 

permanência traz segurança e representa continuidade.  

Nesse sentido, Lynch (1999, p. 13) contribui para o entendimento do sentido do lugar 

ao definir o termo imaginabilidade como sendo a propriedade do espaço urbano que evoca 

uma imagem forte nos seus usuários e salienta a importância da identidade e da estrutura 

percebida pelos usuários para a avaliação do espaço urbano. Dessa forma, a identificação e 

a orientação são referidas como dois fatores relacionados ao senso de lugar que servem 

para a sobrevivência do homem no mundo, sendo que todas as pessoas possuem 

esquemas associativos que identificam o local e orientam o deslocamento das mesmas. 

(NORBERGH-SCHULZ, 1980; LYNCH, 1999). 
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A identificação é o reconhecimento do lugar através de suas características físicas e 

simbólicas e, de acordo com Norberg-Schulz (1980, p.22), estar identificado com o lugar é o 

mesmo que pertencer a este lugar, sendo que a experimentação do espaço urbano 

condiciona a ambientação com o mesmo, tornando a identificação um fator fundamental 

para o homem existir no mundo. Enquanto a orientação, conforme o mesmo autor, é o fator 

que possibilita ao homem conhecer novos lugares e realizar associações com os espaços 

urbanos e os elementos que o compõem assegurando sua localização no espaço, refletindo 

em segurança para seu deslocamento.   

O significado simbólico é a representação das crenças, vivências, valores e 

aprendizagens dos indivíduos relacionadas ao ambiente físico. Lynch (1999, pp.7-13) 

corrobora para o entendimento do significado simbólico ao apresentar que a relação entre o 

observador e o ambiente no qual está inserido é um processo bilateral resultando em 

imagens ambientais direcionadas. Ou seja, as imagens apresentam o ambiente, que tem 

suas características próprias, mas o observador as percebe, selecionando, organizando e 

dando significado ao que vê, gerando uma imagem limitada e podendo variar entre 

observadores distintos, de acordo com seus aspectos simbólicos e da experiência de cada 

indivíduo. O autor demonstra a explicação através do seguinte exemplo: um espaço urbano 

muito desordenado pode ter identidade e ordenação em sua imagem mental devido à 

familiaridade das pessoas com o ambiente.  

Desse modo, outros estudos relatam que pessoas diferentes imprimem significados 

distintos a mesmas variáveis arquitetônicas, afirmando que o processo psicológico de 

interpretação do significado simbólico tem respostas associativas que se alteram ao longo 

do tempo. Também demonstram que questões de segurança podem ser solucionadas 

através da utilização de elementos físicos os quais transmitam significados simbólicos que 

servem como marcos territoriais, sendo utilizados como delimitadores do espaço, para a 

identificação e orientação das pessoas no ambiente. Ainda, a configuração espacial de 

fechamento ou amplitude, a escala e a proporção, também carregam sensações 

associativas, nesse sentido é possível afirmar que alguns padrões espaciais possuem 

significados simbólicos. (NASAR, 1992, p.14). Nesse contexto, Norberg-Schulz (1980, p.59) 

corrobora ao afirmar que para a praça pública ter identidade, a caracterização do local, sua 

marcação territorial deve estar claramente definida, ou seja, elementos físicos visíveis 

devem delimitar as fronteiras do lugar e servir de orientação para os usuários. 

O comportamento e as atitudes dos indivíduos no ambiente urbano estão conectados 

ao senso de lugar e devem ser compreendidos como resultados das crenças, valores, 

aprendizagem e memória dos indivíduos relacionados ao espaço estudado. Esses 

elementos são responsáveis pelos valores definidores da atração e repulsão do espaço 

urbano, estando associados às motivações, ao comportamento e às emoções do usuário. As 
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pessoas ligam certos lugares a pessoas ou eventos, não por suas características físicas, 

mas devido a sua configuração ter um significado simbólico, de acordo com os eventos que 

aconteceram por lá. (NASAR, 1992, pp.19-20). Estudos relativos aos espaços abertos nas 

cidades, realizados por Nohl (in NASAR, 1992, p.75), relatam que as pessoas costumam 

responder que gostam de parques e praças porque é um símbolo de natureza, por esses 

espaços serem distintos do ambiente árido da cidade, além disso, verifica que as pessoas 

também associam à natureza uma série de outras características simbólicas, tais como: paz, 

originalidade, liberdade e solidão.  

Nesse sentido, Childs (2004, p.6) relata que para os projetos em praças públicas 

terem sucesso os projetistas devem conhecer as formas de projetar o espaço público as 

quais respeitam e contribuem para o genius loci do local, sendo elas: a verificação da 

paisagem natural e do ambiente construído do entorno e qual a relação existente entre o 

local e este entorno e, também, quais os elementos do ambiente que podem tornar o lugar 

mais sociável e democrático. Ou seja, os projetistas devem ter elementos para, a partir do 

sentido do lugar, projetar contribuindo para a identificação, orientação e significado simbólico 

do mesmo.  

Desse modo, essa investigação aborda o sentido do lugar e alguns dos fatores, 

como identificação, orientação e significado simbólico, para compreender o impacto da 

inserção dos terminais urbanos no comportamento e nas atitudes dos usuários das praças 

públicas de caráter histórico. Através da análise de como esses elementos físicos podem 

interferir no sentido do lugar, sua identidade e na função da praça pública, também buscar 

variáveis físicas e simbólicas, as quais sejam favoráveis ao êxito do projeto. 

 

2.5. SATISFAÇÃO E PREFERÊNCIA 

 

Para os estudos avaliativos da percepção e cognição do usuário existem dois 

importantes conceitos: a satisfação e a preferência. A satisfação está diretamente 

relacionada à sensação de bem-estar físico e prazer, como por exemplo, o ato de caminhar, 

de acordo com Okamoto (2002, p.160), quando é realizado com eficiência e conforto é 

agradável ao usuário. Por outro lado, quando existem muitas irregularidades no piso e na 

disposição dos elementos no espaço, a sensação é de desconforto e irritação. Gehl (2013, 

p.162) corrobora ao indicar que os sentidos humanos e as dimensões espaciais no espaço 

público devem estar harmonizados com o corpo humano para propiciar um ambiente 

confortável e atrativo. Desse modo, a satisfação está associada ao julgamento imediato, 

caracterizando o estado atual do ambiente analisado. (REIS, LAY, 1995, p.9). 

A preferência, por sua vez, resulta de uma relação complexa entre a cognição e a 

afetividade, sendo mais utilizada em estudos direcionados à avaliação comparativa 
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hipotética, ou seja, entre um ambiente real e outro supostamente ideal. No entanto, algumas 

pesquisas também indicam as diferenças e semelhanças encontradas na análise entre os 

dois ambientes, servindo como medida para a satisfação do usuário. Assim, o nível de 

satisfação afeta a preferência e as respostas comparativas apresentam soluções para 

intervenções que sejam satisfatórias aos usuários, servindo também como orientação para 

futuros projetos. (NASAR, 1992, pp.56-57; REIS, 2009, p. 63). 

A integração do usuário com o espaço está diretamente ligada à forma de uso, à 

satisfação do usuário e ao apego das pessoas aos lugares. (NAJAFI, SHARIFF, 2011, 

p.187).  Desse modo, a preferência é afetada pelo nível de satisfação que por sua vez pode 

ser influeciada pela familiaridade do usuário com o local. Segundo Nohl, (1992, p.), somente 

a experimentação dos espaços públicos podem gerar associações ao usuário, sendo que 

esta experiência produz uma impressão das totalidades dos espaços urbanos a qual serve 

de base para a análise da satisfação estética. Najifi e Shariff (2011, p. 191) contribuem 

indicando que pessoas satisfeitas com determinados espaços retornam a ele e, com o 

tempo, valores e significados são associados ao lugar. Também, espaços públicos de uso 

necessário às pessoas, tanto por sua função (pontos de ônibus) quanto por sua localização 

(trajeto mais curto), constroem valores e significados aos usuários devido às frequentes 

passadas. 

Desse modo, essa investigação pretende verificar o impacto dos terminais de ônibus 

urbanos nas praças de caráter histórico, realizando uma avaliação dos espaços públicos 

através da percepção do usuário, considerando o grau de satisfação e preferências. A fim 

de identificar os fatores que contribuem para a qualificação urbana e identidade histórica do 

local e, consequentemente, estimulam a utilização e apropriação dos espaços públicos, 

apontando os elementos que descaracterizam e afastam os usuários das praças.  

 

2.6. GRUPO DE USUÁRIOS 

 

A categorização de grupos é amplamente utilizada nas pesquisas sobre 

comportamento ambiental, nas ciências sociais. (NASAR, 1992; YIN, 2001; SOMMER & 

SOMMER, 2002; RHEINGANTZ, AZEVEDO, BRASILEIRO, ALCANTARA, QUEIROZ, 2009). 

De acordo com Carmona e Wunderlich (2012, p.5), as sociedades estão segmentadas entre 

distintos níveis de educação, de oportunidade, de riqueza, sendo também a etnia e a cultura 

outros dois fatores importantes de distinção entre grupos. Os estudos realizados por 

Rapoport apud Barros (2010, p.13), apontam o conceito de filtros culturais, sub-culturais e 

pessoais como norteadores para investigações do comportamento ambiental. Ou seja, é 

esperado que membros do mesmo grupo social compartilhem atitudes, preferências e 

normas comportamentais, servindo o filtro como “lentes” utilizadas pelos observadores ao 
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perceber o ambiente construído, as quais reforçam as associações entre os grupos e seu 

status social-econômico, educação, idade e gênero.  

A cultura de cada povo é única por abarcar sua própria história e grande parte do 

comportamento humano é orientado pela cultura, indicando padrões de comportamento e 

símbolos os quais são compartilhados por um grupo de pessoas. As respostas de grupos de 

residentes e frequentadores do lugar e àqueles que raramente passam pelo local 

apresentam fortes correlações, de acordo com vários estudos de comportamento ambiental. 

(NASAR, 1992). Segundo Lynch (1999, p.8), qualquer objeto evoca uma imagem aos 

observadores e esta imagem tem maior probabilidade de ser consensual na medida em que 

se separam grupos de classes mais homogêneas, tais como: cultura, grau de familiaridade e 

temperamento, idade, sexo e profissão. Ainda o autor salienta que as distinções entre as 

percepções dos usuários existem, mas interessam aos planejadores urbanos as imagens 

mentais coletivas geradas por um grupo de pessoas, chamadas de “imagens públicas”.  

Nesse contexto, os grupos de usuários do espaço público são diversos e apresentam 

diferentes necessidades, sendo que essa investigação intenciona considerar distintas 

categorias da população para definição de diretrizes que atendam a todos os grupos de 

usuários quanto à qualidade visual e a identidade do lugar. Sendo a utilização de grupos 

importante para a utilização de resultados científicos que pretender responder aos diversos 

graus de satisfação de distintos grupos de usuários. (STAMPS, 2000). Desse modo, com o 

objetivo de compreender, através da percepção dos principais grupos de usuários 

encontrados, qual foi o impacto da inserção dos terminais urbanos na praça pública, 

também comparando suas respostas avaliativas, foram selecionados os seguintes grupos 

de usários: (i) moradores do entorno; (ii) usuários dos terminais de ônibus; (iii) trabalhadores 

do local; (iv) pessoas que trafegam pelo lugar e (v) pessoas que praticam atividades 

opcionais.  

 

2.7. AS IMPLICAÇÕES DAS CONEXÕES DA PRAÇA COM A CIDADE: UMA 

ANÁLISE SINTÁTICA  

 

A Teoria da Sintaxe Espacial foi criada pelos pesquisadores Bill Hillier, Julienne 

Hanson e seus colaboradores na Universidade de Londres, na da década de 1970. Sua 

proposta surgiu através da observação das relações entre a configuração espacial e as 

interações humanas no espaço. A teoria investiga as relações sociais e a configuração 

espacial, abordando a distribuição de pessoas no espaço e a distribuição do próprio espaço 

e verifica que ambos são consequências da maneira que as sociedades se produzem e se 

reproduzem. (HILLIER & HANSON, 2005, p. 29).  
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A partir de exemplos de organização do espaço, Hillier & Hanson (2005) conseguiram 

perceber alguns princípios para a formação da configuração do mesmo. Essas regras estão 

baseadas na lógica e nos limitantes físico do espaço, estando a forma resultante de acordo 

tanto com as leis naturais como também com as ações da sociedade. As motivações e 

interligações dos indivíduos que constroem o espaço urbano são analisadas 

sistematicamente em relação aos padrões espaciais implantados. A análise sistemática 

busca estabelecer a distância máxima na qual os indivíduos conseguem relacionar suas 

ações espaciais com as dos outros com o objetivo de criar padrões e formas espaciais. 

Esses padrões e formas geram regras básicas que são representadas graficamente, 

expressando princípios geradores de ordem espacial. (HILLIER & HANSON, 2005, pp. 36-

55). 

Para a construção da representação da análise sintática foram desenvolvidos alguns 

ideogramas, dentre os quais, se encontram as linhas axiais e os campos visuais. As linhas 

axiais são as maiores linhas retas que conseguem atingir todo o sistema de espaços abertos 

de um determinado recorte urbano, determinando o grau de integração das vias do sistema, 

representado graficamente pelo mapa de integração. (HILLIER & HANSON, 2005, pp. 36-

55). Os campos visuais são relacionados à permeabilidade visual, fornecendo a descrição 

do espaço a partir do ponto de vista do indivíduo ou representando os locais de maior 

alcance visual. O campo visual é representado graficamente por mapas de visibilidade e 

mapas das isovistas, sendo que o primeiro indica o lugar mais visível e o segundo 

representa tudo o que pode ser visto a partir de um ponto no espaço. (HILLIER, 2007, pp. 

92-94). 

A base de análise é a mesma tanto para as linhas axiais quanto para o campo visual, 

sendo realizada através do grau de profundidade das linhas axiais do sistema estudado. A 

diferença é que enquanto para a análise da integração são determinadas as linhas axiais 

que percorrem a menor distância no espaço, para o campo visual todo o espaço analisado é 

preenchido por linhas axiais, sendo que a avaliação da integração ocorre a partir da borda 

para o centro. (HILLIER, 2007, pp. 271-272). (Fig. 2.26). 

Para analisar a medida do grau de integração, a análise sintática avalia não a 

distância métrica, mas a distância topológica, ou seja, o quão distante uma linha axial está 

de todas as outras do sistema. Sendo essa distância chamada, na Teoria de Sintaxe 

Espacial, de profundidade e sua média calculada através de uma fórmula especifica a qual 

apresenta matematicamente o nível de profundidade das linhas do sistema. Uma linha axial 

quando possui eixos a seccionando, diz-se que essas estão a um passo topológico em 

relação à primeira, já as linhas axiais que seccionam esses eixos, estão a dois passos 

topológicos em relação à primeira e, assim por diante. (HILLIER & HANSON, 2005, pp.104-

108; HILLIER, 2007, pp. 94-95). 
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Figura 2.26: Mapas de integração (à esquerda) - linhas axiais demarcam a maior distância 

sem interrupções entre os espaços. Mapa de visibilidade (à direita) todo o espaço aberto preenchido 

com linhas axiais. 

 

Para analisar a medida do grau de integração, a análise sintática avalia não a 

distância métrica, mas a distância topológica, ou seja, o quão distante uma linha axial está 

de todas as outras do sistema. Sendo essa distância chamada, na Teoria de Sintaxe 

Espacial, de profundidade e sua média calculada através de uma fórmula especifica a qual 

apresenta matematicamente o nível de profundidade das linhas do sistema. Uma linha axial 

quando possui eixos a seccionando, diz-se que essas estão a um passo topológico em 

relação à primeira, já as linhas axiais que seccionam esses eixos, estão a dois passos 

topológicos em relação à primeira e, assim por diante. (HILLIER & HANSON, 2005, pp.104-

108; HILLIER, 2007, pp. 94-95). 

Para a compreensão da análise sintática a representação do grau de profundidade 

ocorre através da variação de cores, iniciando pelo roxo, passando pelo azul, ciano, verde, 

amarelo, laranja, até chegar ao vermelho. Com o objetivo de representar a menor distância 

topológica, ou seja, a maior integração, a cor apresentada é o vermelho, cor mais quente e 

para a maior distância topológica, menor integração, a cor utilizada é o roxo, cor mais fria. 

Também existem duas formas de verificar o grau de integração do sistema, podendo ser 

através do mapa global, onde todas as linhas axiais são consideradas ou do mapa local, 

onde são calculadas apenas três linhas de distância de cada uma em todas as direções. 

Desse modo, o primeiro mapa apresenta os locais mais integrados e segregados do sistema 

todo e o segundo demonstra a integração dos mesmos locais, mas relacionados a regiões 

menores dentro do sistema. (HILLIER& HANSON, 2005, pp.104-108; HILLIER, 2007, p.119). 

A partir destes estudos se verificou que as linhas axiais com alta integração são 

muito importantes porque têm o potencial de promover o acesso a diversas outras linhas 

axiais. Isso indica que os usos comerciais e serviços tendem a se instalar nessas vias, 

devido ao grande fluxo de pessoas que se movimentam naturalmente ao encontro desses 

http://www.spacesyntax.com/wp-content/uploads/2011/12/SSx_Woolwich_Square_Strategic_Visibility_analysis_Proposed_scheme-1024x896.png
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locais devido sua alta integração, sendo também apropriadas para o transporte coletivo. 

(HILLIER, 2007, p. 120).  

Esses estudos também indicam que as praças públicas são espaços abertos na 

cidade e quando mais integradas ao sistema de conexões da mesma podem proporcionar 

mais interação e possibilidades de uso, devendo ser avaliado o aspecto da permeabilidade 

visual e acessibilidade os quais estão diretamente relacionados ao movimento de 

caminhada. Desse modo, se verifica que nos locais de maior visibilidade no espaço público 

devem se localizar os monumentos, edifícios religiosos e institucionais, assim como outros 

significados podem ser atribuídos a esses lugares através da composição dos diversos 

níveis de visibilidade. 

Como um exemplo de praça pública de caráter histórico alvo de intervenções 

urbanas com a utilização da análise sintática, temos a Praça General Gordon a qual se 

localiza na região de Woolwich que fica ao sudeste de Londres, na Inglaterra. Essa praça 

passou por várias etapas de regeneração urbana, as quais causaram grande impacto no 

centro da cidade, sendo que entre as alterações está a inserção de novos terminais de 

transporte urbano. Para a realização do projeto de intervenção foi realizado um concurso 

para requalificação da área e a equipe vencedora utilizou a análise sintática para redesenhar 

os espaços abertos da praça. Juntamente com a Praça General Gordon foi estudada a 

Praça Beresford que fica muito próxima a primeira. (Fig. 2.27). 

 

 

Figura 2.27: Projeto das praças General Gordon e Beresford proposto pela empresa 

Gustafson Porter. (Fonte: http://www.gustafson-porter.com/woolwich-squares/, 2011). 

 

A Praça General Gordon se caracteriza como uma praça jardim, com canteiros 

gramados e caminhos geométricos, onde se localiza a antiga sede da Woolwich Building 

Society, importante referência visual e histórica do local. Já a Praça Beresford é reconhecida 

como um espaço aberto de comércio para Woolwich. O projeto se destaca por manter estas 

http://www.gustafson-porter.com/woolwich-squares/
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situações, apesar da inserção de terminais de ônibus urbanos em uma das laterais da Praça 

General Gordon. Esses terminais urbanos foram solicitados para solucionar problemas de 

acessibilidade e mobilidade urbana, sendo a proposta da intervenção baseada na avaliação 

dos graus de integração física e visual, a fim de contribuir para qualificação das Praças, 

agrega a utilização de materias de boa qualidade. 

 

 

Figura 2.28: Foto aérea da Praça General Gordon após a implantação do projeto. (Fonte: 

http://www.gustafson-porter.com/woolwich-squares/, 2011). 

 

A Praça General Gordon que tem por característica uma grande área livre, sem 

equipamentos e com poucas árvores, recebe terminais urbanos em uma de suas laterais. 

(Fig. 2.28). A lateral escolhida é a mais integrada e visível, conforme indica os mapas de 

visibilidade e de integração. (Fig. 2.29 e 2.30). A pesquisa verifica que os terminais 

implantados não interrompem os acessos pavimentados existentes, bem como, apesar de 

extensos e apresentarem bancos, sua largura não ocupa toda a calçada periférica onde 

estão instalados, reservando um espaço para a circulação de pedestres.  

     

Figura 2.29: Mapas de visibilidade (praças General Gordon e Beresford) indicando o grau de 

permeabilidade visual antes (esquerda), menor integração visual, e depois (direita) do projeto 

implantado. (Fonte: http://www.spacesyntax.com/project/woolwich-squares/, 2011). 

http://www.gustafson-porter.com/woolwich-squares/
http://www.spacesyntax.com/wp-content/uploads/2011/12/SSx_Woolwich_Square_Strategic_Visibility_analysis_Existing1.png
http://www.spacesyntax.com/wp-content/uploads/2011/12/SSx_Woolwich_Square_Strategic_Visibility_analysis_Proposed_scheme-1024x896.png
http://www.spacesyntax.com/project/woolwich-squares/
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Figura 2.30: Mapa de integração do local de estudo (praças General Gordon e Beresford) 

dentro da cidade de Londres. (Fonte: http:www.spacesyntax.com/Project/woolwich-squares/, 2011). 

 

A composição formal dos terminais se integra a essa praça, ficando quase 

imperceptível sua presença no local. (Fig. 2.31 e 2.32). Isso ocorre devido à cobertura ser 

reta e ficar bem abaixo das copas das árvores, seu fechamento vertical ser transparente e 

também apresentar cores que não se destacam no local, sendo as mesmas encontradas em 

vários elementos da praça. Assim, as árvores que ficam dispostas ao longo dessa calçada 

são visualizadas pelos usuários do entorno, bem como todo o espaço do interior da praça.    

 

Figura 2.31: Terminal urbano ocupa 

aproximadamente um terço da largura 

da calçada, deixando espaço para 

circulação de pedestres. (Fonte: 

http://hidden-

london.com/gazetteer/woolwich/, 

2012). 

Figura 2.32: Vista do interior da praça, na altura do 

observador da rua onde estão implantados os terminais 

urbanos, os quais ficam integrados à paisagem. (Fonte: 

http://alexgrantdotme.files.wordpress.com/2014/06/cimg2257.j

pg, 2014). 

            

 

 

http://hidden-london.com/gazetteer/woolwich/
http://hidden-london.com/gazetteer/woolwich/
http://alexgrantdotme.files.wordpress.com/2014/06/cimg2257.jpg
http://alexgrantdotme.files.wordpress.com/2014/06/cimg2257.jpg


70 
 

Nesse contexto, a aplicação da Teoria da Sintaxe Espacial é verificada em projetos e 

estudos urbanos, os quais são desenvolvidos para melhorar a acessibilidade e a mobilidade 

urbana; mas também para fins de coesão social através da diminuição da segregação 

social, para melhoria a melhoria da segurança nos espaços públicos; e para às áreas 

comerciais. Desse modo, a Teoria é utilizada nessa investigação com o objetivo de avaliar o 

grau de integração física e visual, ou seja, a acessibilidade e visibilidade, da praça caso de 

estudo. 

 

2.8. CONCLUSÃO 

 

Nesse capítulo foram tratados os fatores pertinentes à investigação, revelando 

conceitos e importâncias dos aspectos relativos ao problema de pesquisa. A revisão da 

literatura indica que questões de acessibilidade e mobilidade urbana são fatores 

fundamentais para o funcionamento das cidades, sendo também a praça pública de grande 

relevância para a democracia, sociabilização e humanização. Desse modo, as praças 

públicas localizadas próximas aos centros históricos e comerciais das cidades são alvos 

frequentes de intervenções que visam à solução da acessibilidade e mobilidade urbana.  

Nesse contexto, a revisão da literatura apresenta a abordagem perceptiva e cognitiva 

para a avaliação do ambiente a partir do grau de satisfação do usuário, considerando a 

composição formal do ambiente, mas também o sentido do lugar, sua importância para 

identificação, orientação do usuário, juntamente com o significado simbólico do mesmo. 

Essas análises as quais são relativas ao comportamento e a atitude do usuário no ambiente, 

buscam através da divisão da população em grupos de usuários com interesses e 

necessidades semelhantes, verificar e comparar suas respostas e encontrar as variáveis 

físicas e simbólicas importantes para o objetivo desse trabalho.  
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3. METODOLOGIA 

 

Neste capítulo são apresentados o objeto de estudo e os parâmetros utilizados para 

a seleção da área investigada. Por fim, os métodos e técnicas de coleta de dados, seleção 

das amostras, métodos de análise dos dados e principais aspectos relativos ao trabalho de 

campo.  

Esta pesquisa não foi submetida à análise de uma Comissão de Ética porque esse 

setor está se conformando na Universidade Federal de Pelotas. 

 

3.1. SELEÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO 

 

Sendo a inserção de terminais urbanos em praças públicas de caráter histórico um 

fenômeno social contemporâneo e complexo que instiga questionamentos de “como” e 

“porque”, o estudo de caso é o tipo de estratégia de pesquisa mais pertinente. Segundo Yin 

(2001, p.19-25) o estudo de caso deve ser utilizado na avaliação de intervenções cujos 

resultados não apresentem um conjunto claro e simples. Ainda, segundo Sommer e Sommer 

(2002, p.203), o estudo de caso tem a tendência de conservar a integridade do todo sobre 

as várias inter-relações, diferente de outros métodos que analisam situações fragmentadas 

para chegar ao todo. 

Desse modo, para a escolha do município, a fim de responder à pergunta de 

pesquisa, foram analisadas as seguintes diretrizes: (i) município com importância histórica, 

(ii) rápido crescimento econômico e populacional e (iii) existência de Plano de Mobilidade 

Urbana. Para a seleção da praça caso de estudo, os seguintes pré-requisitos foram 

considerados: (i) localização adjacente ao centro histórico; (ii) caráter histórico; e (iii) 

inserção de terminais urbanos. A partir disso, foi escolhida a Praça Almirante Tamandaré, no 

município de Rio Grande, localizado no estado do Rio Grande do Sul, ao sul do Brasil, para 

a realização do estudo de caso. 

 

3.1.1. A Cidade de Rio Grande e sua Importância Histórica e Econômica 

 

Os objetivos portugueses de aumentar seu território através da disputa pelo lado 

oriental do Rio da Prata levaram ao surgimento da cidade do Rio Grande. O domínio dessa 

região, que ficava muito próximo a Colônia de Sacramento, local mais avançado do domínio 

de Portugal ao sul da América Meridional, garantia o acesso ao interior do território pela 

Bacia do Rio da Prata e pela Laguna dos Patos. (SALVATORI, HABIAGA, THORMANN, 

1989, p. 27; ALVES, 2004, pp. 23-24). Nessa época, metade do século XVIII, ocorreu a 

ocupação portuguesa nas terras meridionais as quais mais tarde se tornaram parte do 



72 
 

território brasileiro, sendo o assentamento urbano inicial da cidade de Rio Grande, 

oficializado em 1737 com a construção do Forte Jesus-Maria-José como estratégia militar. 

(Fig. 3.1.) 

 

Figura 3.1: Imagem da região das disputas entre portugueses e espanhóis. Destaque para a 

localização da Barra, acesso marítimo à Lagoa dos Patos. (Fonte: 

http://www.rogeriobastos.com.br/2012_02_01_archive.html, 2012). 

 

Em 1737, surge uma aglomeração em volta do Forte, sendo o início da urbanização 

sul-riograndense, chamada de Vila do Rio Grande de São Pedro. Apesar das difíceis 

circunstâncias geográficas do local, com a presença de ventos constantes, dunas e lençóis 

de areias, banhados e vegetação campestre, a localização estratégica do sítio para 

implantação do porto e defesa do território prevaleceu. (SALVATORI, HABIAGA, 

THORMANN, 1989, p. 27; ALVES, 2004, p.23). A planta do assentamento urbano da Vila no 

arquivo distrital de Évora, Portugal, anterior a ocupação espanhola no período entre 1763-

1776, apresenta uma urbanização linear ao longo da margem norte da península (Fig. 3.2). 

De acordo com Salvatori, Habiaga e Thormann (1989, p. 30), com a devastação espanhola 

o povoado se recompôs de forma semelhante, mais próxima à margem norte.  

Após a reconquista da Vila a localidade foi transformando gradativamente sua função 

militar e se fortalecendo como entreposto comercial sul-rio-grandense. Em 1780, com o 

advento do Ciclo do Charque, a produção escoava pelo porto de Rio Grande, gerando um 

crescimento urbano significativo. (SALVATORI, HABIAGA, THORMANN, 1989, p.30, 

ALVES, 2004, p.44). Em 1818, Auguste de Saint-Hilaire, registrou as adversidades quanto 

http://www.rogeriobastos.com.br/2012_02_01_archive.html
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ao terreno pantanoso e arenoso do local, justificando a permanência da ocupação urbana à 

existência da alfândega e do grande transporte de mercadorias (SAINT-HILAIRE, 1939, 

p.100). A construção do Porto e realização da dragagem do cais juntamente com as 

transformações do contexto europeu, a vila passou a se destacar como polo mercantil sul-

rio-grandense, sendo considerado o principal mercado de comércio ao sul do Brasil (ALVES, 

2004, pp. 44-47). 

 

Figura 3.2: Planta da Vila, anterior ao período de ocupação espanhola, apresentando 

desenvolvimento urbano linear, a partir do forte Jesus-Maria-José. (Fonte: 

http://www.sudoestesp.com.br/file/colecao-imagens-periodo-colonial-rio-grande-sul/688/, 2014). 

 

Desse modo, desde 1835, quando a vila foi elevada a condição de cidade, a história 

de Rio Grande sempre esteve atrelada à sua característica portuária. (ALVES, 2004, pp.49-

50). O crescimento econômico fez a cidade superar suas dificuldades para expansão 

urbana, avançando com traçado longitudinal, conforme mostra o mapa de 1904. (Fig. 3.3). A 

cidade destacada pelo porto mercantil recebe um incremento à economia através de 

atividades industriais, tornando os anos entre 1870 e 1920, reconhecidos como o período de 

industrialização e os anos entre 1920 e 1950, como período de modernização industrial. 

Essa fase próspera reflete na organização urbana da cidade que apresenta características 

europeias, mas também no desenvolvimento urbano, diante do intenso fluxo migratório de 

operários industriais. (ALVES, 2004, pp. 66-68; SALVATORI, HABIAGA, THORMANN, 1989, 

pp. 47-49). 
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Figura 3.3: Mapa da Cidade de Rio Grande, 1904. (Fonte: 

http://www.ihgrgs.org.br/cd_mapas_rs/CD/imagens/mapas/cap_5/594-338.htm). 

 

Ao final da década de 1950, Rio Grande atravessa um período de estagnação, 

determinado pela crise têxtil, a qual acarreta no fechamento de importantes indústrias. 

Somente nos anos de 1970, as grandes obras para implantação do Superporto e do Distrito 

Industrial, bem como do campus universitário da Fundação Universidade Federal do Rio 

Grande (FURG), ao lado do aeroporto municipal, geraram nova movimentação na economia 

local. (SALVATORI, HABIAGA, THORMANN, 1989, pp. 33-49).  

Considerando que Rio Grande está inserido na mesorregião sudeste rio-grandense, 

a qual é composta por 23 munícipios, sendo considerado, juntamente com Pelotas, um 

centro urbano devido ao seu tamanho populacional urbano o qual acentua a polarização 

nessa área da mesorregião. (Fig. 3.4). A base econômica da mesorregião são as atividades 

do setor terciário, sendo que em Rio Grande se destacam os serviços portuários os quais 

têm maior abrangência territorial, atingindo todo o Rio Grande do Sul. (MOTTA, 2000, p. 

173-176). Mesmo assim enfrentava outra fase de estagnação econômica e urbana, até o 

momento em que é eleita pela empresa estatal Petrobrás como o local indicado para a 

construção da Plataforma P53 e P55, iniciando, em 2006, novo momento de crescimento 

econômico e urbano.  

 

 

http://www.ihgrgs.org.br/cd_mapas_rs/CD/imagens/mapas/cap_5/images/594-338.jpg
http://www.ihgrgs.org.br/cd_mapas_rs/CD/imagens/mapas/cap_5/594-338.htm
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Figura 3.4: Mapa Rio Grande do Sul dividido de acordo com as mesorregiões, em destaque, a 

mesorregião sudeste, com a cidade do Rio Grande grifada em vermelho. (Fonte: autora, 2014). 

 

3.1.1.1. O Plano Municipal de Mobilidade Urbana 

 

Diante do conhecimento dos fatores críticos do aumento populacional e expansão 

urbana periférica verificados como recorrentes nesse contexto, a fim de minimizar o impacto 

na acessibilidade e mobilidade urbana na cidade, a prefeitura municipal contratou, através 

de edital de licitação, uma empresa de Caxias do Sul para elaborar o Plano de Mobilidade 

Urbana do Rio Grande. 

O plano de mobilidade urbana para a cidade de Rio Grande foi finalizado em 2011 e 

apresentado publicamente pelo escritório responsável pela sua elaboração. Nesse momento 

foi revelado que o mesmo tem por base o novo conceito de mobilidade urbana definido pelo 

Ministério das Cidades, o qual indicou a utilização de uma visão sistêmica da movimentação 

de bens e pessoas, juntamente com os modos e necessidades de deslocamento. A empresa 

indicou que para a realização do trabalho foram feitos levantamentos físicos e consultas aos 

diversos setores da prefeitura, sendo o resultado apresentado de forma independente. 

(PLANO DE MOBILIDADE URBANA RIO GRANDE, 2011). 

Nesse sentido, o plano de mobilidade foi entregue contemplando os seguintes 

objetos: (i) programa calçada legal, que contém diretrizes urbanas para disciplinamento do 

uso dos passeios públicos; (ii) sistema cicloviário, o qual apresenta o planejamento de 

ciclovias; (iii) estações principais de integração, que são projetos arquitetônicos de terminais 

urbanos para o transbordo de passageiros do transporte coletivo e (iv) tratamento dos 

pontos críticos, que apresenta propostas para problemas pontuais relativos a mobilidade 
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urbana encontrados na cidade de Rio Grande. O plano exposto não apresentou dados nem 

propostas para o uso do solo urbano, também não fez referência à consulta a população. 

Através do Plano de Integração Tarifária do Transporte Coletivo da cidade de Rio 

Grande, o qual tratou da troncalização e integração do transporte coletivo urbano, com a 

proposta de pagamento único e maior rapidez no deslocamento, foi realizada a proposta de 

seis terminais de integração, sendo elas: (i) Cassino, (ii) Superporto, (iii) Trevo, (iv) Quinta, 

(v) Junção e (vi) Tamandaré. (Fig. 3.5). No plano de mobilidade foram desenvolvidos os 

projetos arquitetônicos, sendo que princípios de funcionalidade, racionalidade e clareza 

foram utilizados uniformemente em todos os terminais com o objetivo de atribuir identidade 

visual na arquitetura dos mesmos. (PLANO DE MOBILIDADE URBANA RIO GRANDE, 

2011). A pesquisa constatou que os terminais têm entre si uma forma arquitetônica de fácil 

reconhecimento e associação, entretanto não estavam identificados com o local no qual 

previam ser implantados. 

 

 

Figura 3.5: Mapa de Rio Grande com a marcação das estações de integração. (Fonte: Plano 

de Mobilidade Urbana do Rio Grande, 2011). 
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A proposta formal propôs a estrutura principal curva, formando um pórtico elíptico, 

com cobertura em telha metálica, em dois níveis, em linhas retas e cabos (treliças). (Fig. 

3.6). A estrutura metálica do terminal é na cor grafite, sendo as coberturas pintadas em 

cores distintas as quais identificavam o local do terminal. A proposta manteve plataformas 

livres para embarque e desembarque com piso elevado, mas que não ficavam na altura da 

porta de acesso ao ônibus. A cobertura dupla buscou a proteção do usuário na hora do 

embarque/desembarque, sendo que as plataformas menores tiveram como proposta o 

fechamento posterior com material transparente para proteção dos usuários às intempéries. 

(PLANO DE MOBILIDADE URBANA RIO GRANDE, 2011).  

 

Figura 3.6: Corte esquemático dos terminais propostos. (Fonte: Plano de Mobilidade Urbana 

do Rio Grande, 2011). 

 

Para a proposta da localização dos terminais foi verificada a existência de áreas 

próximas aos pontos estratégicos selecionados com o objetivo de melhor interligar as linhas 

troncais e alimentadoras com os itinerários propostos. Sendo que os terminais tinham 

estruturas idênticas, em cada local seriam diferenciados pela pintura das telhas metálicas 

em cores distintas, como forma de reconhecer a localidade. (Fig. 3.7). 

A integração tarifária do sistema de transporte de ônibus urbano foi implantada antes 

da finalização do plano de mobilidade, sendo construído na região da Junção um terminal 

urbano bem diferente do previsto no Plano de Mobilidade. Na Praça Tamandaré já existia 

diversos pontos de ônibus, sendo esse um local de início e fim da maioria das linhas de 

ônibus que circulavam na cidade.  

Após o plano de mobilidade finalizado iniciaram as construções, primeiramente os 

terminais urbanos da Praça Tamandaré e após o terminal do Cassino, não havendo, até o 

momento, movimentações para implantação dos demais. A proposta inicial de implantação 

dos terminais da Praça Tamandaré teve modificações antes de iniciar as obras. Inicialmente, 

se tratava de duas grandes plataformas distribuídas nas duas calçadas laterais na sua maior 
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dimensão. Esses terminais ocupavam mais do que a metade dessas calçadas e foram 

redimensionados e seccionados em seis terminais de ônibus. Essa proposta ainda não 

estava concluída havendo, até o momento, três terminais na Rua 24 de maio e um na Rua 

General Neto. 

  TERMINAL JUNÇÃO  

  TERMINAL QUINTA 

TERMINAL TREVO 

   TERMINAL CASSINO 
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 TERMINAL SUPERPORTO 

   TERMINAL TAMANDARÉ 

Figura 3.7: Diferencial entre os terminais - mudança nas cores das telhas metálicas. (Fonte: 

Plano de Mobilidade Urbana do Rio Grande, 2011). 

 

3.1.2 A Praça Almirante Tamandaré 

 

A Praça Tamandaré localizada no centro comercial e adjacente ao centro histórico do 

município, ainda em 1829, não constava no mapa da Vila, sendo descrita pelo historiador 

Torres (2003) como uma área de difícil ocupação, com grande quantidade de areia. Desse 

modo, formava lagoas que eram utilizadas pelos escravos e populares como fonte de água 

potável, desde o início do século XIX, sendo que a qualidade da água assegurava muito 

valor ao local e poços foram sendo construídos. (ESTIMA, 2005, p.35). (Fig. 3.8). 

 

Figura 3.8: Poços da Praça em 1860, com a Rua General Neto ao fundo. (Fonte: ESTIMA, 

2005, p. 35). 
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Apesar da primeira denominação de Praça dos Quartéis, era conhecida 

popularmente por Geribanda, palavra que significa descompostura, devido às brigas e 

discussões as quais aconteciam regularmente no local. (ESTIMA, 2005, p. 34). Em 1865, a 

Câmara Municipal homenagiou o Almirante Joaquim Marques de Lisboa ainda em vida 

devido a sua atuação nas guerras do Rio da Prata e do Paraguai, dando à Praça seu nome: 

Praça Almirante Tamandaré. (LEITE, 2008, p. 12). Sendo esse herói, nascido em Rio 

Grande, o patrono da Marinha do Brasil que pelos serviços prestados em defesa do território 

brasileiro ainda na época do império, recebeu o título de marquês de Tamandaré. (RIBEIRO, 

2013). 

Novas ruas foram abertas nos arredores do local, reafirmando o espaço como praça 

e apesar de ter sido muito disputada, a área permaneceu como espaço público. Sendo um 

terreno muito alagadiço recebeu obras para canalização das águas e a proposta de 

arborização e construção de um lago, em conformidade com outras cidades brasileiras que 

no mesmo período também passaram pela implantação de projetos de saneamento básico e 

embelezamento, conforme apresentado no item 2.2.1. Desse modo, a praça foi aterrada e a 

sua área central recebeu um chafariz vindo da Europa. Em 1896, foram inaugurados o lago 

e as torres dos moinhos, sendo construída, em 1900, uma casa para o guarda da Praça, 

mas ainda no inicio do século XX a praça fornecia água potável e os cata-ventos tinham a 

função de retirar o excesso de água do lago. (Fig. 3.9). (ESTIMA, 2005, p.35-39).  

 

Figura 3.9: Postal da Praça Tamandaré após a remodelação com o lago e os cata-ventos. 

(Fonte: http://www.darcyjunior1.xpg.com.br/pra%C3%A7as.html). 

 

O desenho urbano estabelecido no início do século XX segue até os dias de hoje, 

apresentando traçado em cruz, com dois estares centrais, calçadas periféricas e vários 

recantos para contemplação e descanso. Essas características revelavam uma tipologia de 

praça brasileira conhecida como romântico-clássica, de acordo com o item 2.2.1, misturando 

atributos da praça brasileira de tipologia clássica com o tipo romântica. A partir desses 

melhoramentos, a Praça começou a receber monumentos que faziam homenagens a 

http://www.darcyjunior1.xpg.com.br/pra%C3%A7as.html


81 
 

personagens ilustres da história do Brasil. Entre eles se destacavam o monumento ao 

Almirante Tamandaré e o túmulo do Bento Gonçalves, o qual se instalou no centro da Praça. 

Os restos mortais de Bento Gonçalves foram depositados na Praça Almirante Tamandaré, 

no dia 20 de setembro do ano de 1909 (Fig. 3.10). Esse ato demonstrou o quão importante 

esta praça é do ponto de vista simbólico para a história do Estado do Rio Grande do Sul e 

do Brasil. 

 

Figura 3.10: Imagem do Monumento Túmulo General Bento Gonçalves. (Fonte: Autora, 

2014). 

 

A Praça Tamandaré ainda comportava um coreto, edificações protomodernistas, 

playground, mesas para jogos de xadrez e damas, várias esculturas, além de grande e 

variada concentração de árvores. Devido à grande dimensão da Praça a manutenção da 

mesma era uma constante preocupação. Dessa forma, as pontes de ferro foram substituídas 

por cimento armado, o passeio de lajes foi substituído por tijoletas e foram construídos 

mictórios. (ESTIMA, 2005). Também, durante a década de 1940 ocorreu à inserção do 

abrigo de bondes, sendo este terminal utilizado exclusivamente por bondes elétricos. 

(LEITE, 2008, p. 16). (Fig. 3.11 e 3.12). 

Esse foi o inicio da utilização da praça por terminais de transporte urbano, já visando 

à acessibilidade e mobilidade urbana, de forma empírica, observando a sua localização 

central e o sistema viário que destacava as vias do seu entorno como vias arteriais. A partir 

de 1939, de acordo com Leite (2008, p.16), os bondes foram gradativamente substituídos 

pelos ônibus urbanos, sendo que após a desativação dos mesmsos, o ônibus se tornou o 

principal transporte público de passageiros. O antigo terminal de bondes se transformou 
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numa espécie de terminal de ônibus, mas seus espaços internos foram arrendados para 

lanchonetes e prestadores de serviços, sendo conhecido atualmente como Abrigolândia. 

 

 

Figura 3.11: Antiga Estação de Bonde de Rio Grande, na Praça Tamandaré. (Fonte: 

http://mbasic.facebook.com/RGHistorica?v=timeline&timecutoff=1382561043&page=6&sectionLoadin

gID=m_timeline_loading_div_1388563199_1357027200_8_6&timeend=1388563199&timestart=13570

27200&tm=AQC7L1QOL-bLUqYn, 2013). 

 

 

Figura 3.12: Imagem atual da Abrigolândia, antiga estação de Bondes. (Fonte: Autora, 2013). 

 

Além do antigo terminal de bondes, foram distribuídos pelas calçadas da praça vários 

pontos de ônibus, utilizados pelas empresas de transporte como ponto final e de partida de 

várias linhas. Além disso, diversos ambulantes se instalaram próximo aos pontos de ônibus 

da rua 24 de Maio, privatizando o espaço e criando o chamado camelô de Rio Grande. Em 

2001, foi construído, longe do centro comercial, um local para instalação destes ambulantes, 

retornando o espaço da praça à população. Algumas bancas e quiosques foram construídos 

para comercialização de revistas, ervas de chá, entre outros espaços de comércio e serviço 

que se mantiveram até os dias de hoje. Também, foram construídos espaços para 

comercialização de passagens de transporte coletivo, até a recente e maior modificação que 

foi a implantação dos novos terminais urbanos, iniciada em 2012. 

http://mbasic.facebook.com/RGHistorica/photos/a.392700184073414.100196.343807455629354/611922505484513/?type=1&source=46&refid=17
http://mbasic.facebook.com/RGHistorica?v=timeline&timecutoff=1382561043&page=6&sectionLoadingID=m_timeline_loading_div_1388563199_1357027200_8_6&timeend=1388563199&timestart=1357027200&tm=AQC7L1QOL-bLUqYn
http://mbasic.facebook.com/RGHistorica?v=timeline&timecutoff=1382561043&page=6&sectionLoadingID=m_timeline_loading_div_1388563199_1357027200_8_6&timeend=1388563199&timestart=1357027200&tm=AQC7L1QOL-bLUqYn
http://mbasic.facebook.com/RGHistorica?v=timeline&timecutoff=1382561043&page=6&sectionLoadingID=m_timeline_loading_div_1388563199_1357027200_8_6&timeend=1388563199&timestart=1357027200&tm=AQC7L1QOL-bLUqYn
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Muitas dessas novas inserções ocorreram com o passar dos anos, de acordo com as 

novas necessidades da cidade. Conforme o item 2.2.1, a partir do adensamento 

populacional e verticalização das cidades, ocorreu o surgimento do lazer ativo em praças 

públicas, se estabelecendo locais como playgrounds e quadras poliesportivas. Ainda, no 

final do século XX, surgem atividades de comércio e serviços, como camelôs e restaurantes, 

na praça pública. Desse modo, o programa de atividade das praças se amplia também para 

privilegiar a circulação de pedestres e do apoio ao transporte público, através da instalação 

de terminais de ônibus.  

Nesse contexto, assim como as demais intervenções, a instalação dos novos 

terminais de ônibus urbano, objeto de estudo dessa pesquisa, foi concebida por técnicos, 

sem consulta a população local. Dessa forma, começaram a construção dos terminais 

urbanos no ano de 2012, sendo construídas quatro plataformas, até o momento em que o 

IPHAN-RS (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, superintendência do Rio 

Grande do Sul), interviu ao receber uma denúncia da realização de escavações em local de 

importância histórica sem laudo arqueológico, determinando que as obras parassem. Desde 

então, as obras estiveram paradas até final do ano de 2015. 

 

3.2. MÉTODOS DE COLETA DE DADOS 

 

A utilização de vários métodos de coleta de dados simultaneamente para a 

investigação de um mesmo fenômeno social permitiu a complementação das informações e 

auxílio no entendimento dos resultados, equacionando os mesmos e minimizando possíveis 

desvios ou tendências dos métodos. Também, Sommer e Sommer (2002, p.203), afirmou 

que o estudo de caso é uma grande oportunidade para a aplicação da abordagem 

multimétodo. Assim, com o objetivo de responder à pergunta de pesquisa e as hipóteses 

levantadas foram selecionados quatro métodos de coleta de dados, são eles: (i) 

levantamento in loco, (ii) mapa comportamental, (iii) análise sintática e (iv) entrevistas.  

 

3.2.1. Levantamento In Loco 

 

Esta etapa consistiu na identificação dos elementos existente na área estudada, com 

o objetivo de avaliar visualmente o ambiente. Nesta investigação para a verificação das 

características físicas da Praça Tamandaré e de seu entorno imediato, o qual foi 

considerado os quarteirões adjacentes a mesma, foram realizadas observações in loco, com 

registro fotográfico.  

Nesse momento, ocorreu a elaboração da planta baixa da praça a qual serviu de 

base para este estudo. Para isso, foi utilizado o levantamento físico da Praça Tamandaré 
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existente no banco de dados da Prefeitura Municipal de Rio Grande, na Secretaria Municipal 

de Coordenação e Planejamento, o qual foi realizado em 2005, bem como o projeto 

executivo dos novos terminais urbanos existente na Secretaria Municipal de Mobilidade 

Urbana. Após visitas no local, a planta baixa foi atualizada, sendo localizados o mobiliário 

urbano (bancos, lixeiras, luminárias), a vegetação, quiosques fixos e ambulantes. (Fig. 3.13).  

 

  

Figura 3.13: Imagens do mobiliário urbano e piso encontrado na Praça Tamandaré. (Fonte: 

Autora, 2013). 

 

O mapa de lotes fornecido pela Prefeitura Municipal serviu de base para o 

levantamento e marcação das atividades existentes nos lotes do entorno da praça. Desse 

modo, foi construído o mapa urbano com a caracterização do uso do solo da praça, com a 

demarcação das atividades existentes nos prédios e quiosques inseridos na mesma, e dos 

lotes urbanos do entorno imediato, sendo considerados os terrenos que ficam voltados para 

a Praça. (Fig. 3.14 e 3.15).  

           

  

Figura 3.14: Imagens dos prédios do entorno da Praça Tamandaré com no máximo três 

pavimentos. (Fonte: Autora, 2013). 
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Figura 3.15: Imagens dos prédios com mais altura no entorno da Praça Tamandaré. (Fonte: 

Autora, 2013). 

 

3.2.2. Mapa Comportamental 

 

O mapa comportamental é um instrumento para registro sistemático das atividades e 

localização das pessoas no espaço, sendo realizado em horários e dias distintos. Essas 

diferenças entre dias e horários são importantes para o resultado do método. Quando sua 

aplicação ocorre nos mesmos dias (por exemplo, toda a segunda-feira) e em horários 

aproximados, a probabilidade de encontrar as mesmas pessoas realizando as mesmas 

atividades é grande, aumentando a possibilidade de erro no resultado e fugindo do principal 

objetivo desse método que é encontrar o maior número de atividades distintas no local. 

(SOMMER & SOMMER, 2002, p.64-67) 

Esta investigação realizou mapas comportamentais em três dias distintos em dois 

horários distintos, buscando alternar dias e horários, tencionando a verificação do maior 

número de atividades existentes na praça. Foi utilizado um percurso de caminhada para o 

registro das atividades (Fig. 3.16), sendo as observações realizadas no sábado, na 

segunda-feira e na terça-feira, nos seguintes horários: pela manhã, às 10 horas e pelo 

período da tarde, às 17 horas. Desse modo, se verificou o movimento nos dias de semana e 

no final de semana, mas ainda quando o centro comercial estava em funcionamento e o 

movimento de ônibus era intenso. Também os horários são distintos da entrada e saída do 

comércio, buscando atividades opcionais e necessárias fora do horário de pico do 

movimento de trabalhadores do entorno.  
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Como o estudo tinha por objetivo a avaliação do impacto dos terminais urbanos nas 

atividades sociais e opcionais da praça com foco nas atividades realizadas durante o dia, 

pois à noite a oferta do transporte público diminui muito, bem como as atividades realizadas 

no entorno, já que estamos numa zona comercial. Por isso, o mapa comportamental não foi 

realizado no período noturno. 

 

Figura 3.16: Percurso realizado para o registro do comportamento das pessoas (Mapa 

Comportamental). (Fonte: Autora, 2013). 

 

Para registro no mapa comportamental, toda a extensão da praça foi considerada, 

buscando avaliar o comportamento do usuário em todo o espaço público, não somente nos 

terminais de ônibus urbano, visto que para a compreensão dos reflexos comportamentais da 

inserção desses terminais tornou-se necessária a avaliação de todas as atividades 

existentes no espaço estudado. (Fig. 3.17). Os resultados obtidos com o mapa 

comportamental foram avaliados e contrapostos com os demais métodos e apresentados no 

capítulo 4. 
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Figura 3.17: Imagens de atividades encontradas na Praça Tamandaré. (Fonte: Autora, 

2013/2014). 

 

3.2.3. Análise Sintática: Integração, Visibilidade e Isovistas 

 

Para a elaboração dos mapas de integração dos caminhos existentes na praça foi 

utilizado como base para a análise a planta baixa do local, atualizada a partir do 

levantamento in loco. As análises foram realizadas através do o programa computacional 

Depthmap. Foram realizados quatro mapas de integração, sendo eles: (i) global de Rio 

Grande, (ii) local de Rio Grande, (iii) local da Praça Tamandaré com e sem os terminais 

urbanos. Com esses mapas foi possível avaliar o grau de integração da cidade de Rio 

Grande, da região onde está localizada a Praça Tamandaré, com o restante da cidade e o 

grau de integração interno da praça com e sem os terminais urbanos.  

A zona rural e os núcleos autônomos não foram avaliados, sendo que o transporte 

público para esses locais oferece baixo impacto à mobilidade urbana da cidade, devido ao 

número reduzido de viagens, alguns lugares com no máximo três viagens semanais, outros 

com duas viagens diárias, mas principalmente pelo fato do terminal urbano central dessas 

linhas não estarem dispostos na praça, caso de estudo, de acordo com a Secretaria 
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Municipal de Mobilidade Urbana. Dessa forma, a avaliação desses locais afastaria-se do 

foco da pesquisa que é a mobilidade e acessibilidade da zona urbana da cidade de Rio 

Grande, evidenciando a zona central da cidade, onde está localizada a praça estudo de 

caso.  

Ainda foram realizados os mapas de visibilidade e de isovistas, os quais avaliaram 

interna e externamente a conectividade visual dos diversos espaços da praça. Para isso, foi 

utilizada a planta baixa resultado do levantamento in loco com a retirada de elementos de 

altura inferior a 1,50m (um metro e cinquenta centímetros). (Fig. 3.18). Isso se deve ao fato 

de que apesar dessas barreiras físicas serem empecilhos para a circulação, as mesmas não 

caracterizam barreiras visuais, não impedindo a permeabilidade visual. Fez-se necessário 

salientar que os terminais urbanos possuiam estrutura metálica e fechamento lateral com 

policarbonato, o qual era uma barreira visual por não mais estar transparente devido ao 

desgaste do próprio material que com o tempo ficou opaco, às pichações e à colocação de 

propagandas. Ainda, o número de usuários de ônibus que esperavam no local, também se 

tornaram barreiras visuais.  

 

Figura 3.18: Planta Baixa da Praça Tamandaré com a marcação dos elementos que 

bloqueiam a visibilidade. (Fonte: Autora, 2014). 

 

Para a análise do campo visual foi utilizado o programa computacional Depthmap. 

Este software calcula o grau de permeabilidade visual do ambiente, possibilitando duas 

formas de análise: mapa de visibilidade e mapa de isovistas. Esta investigação, a fim de 
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responder ao problema de pesquisa, elaborou dois mapas de cada, avaliando o antes e o 

depois da inserção dos terminais urbanos. Para essa pesquisa que tem a proposta de 

estudar o impacto da inserção dos terminais urbanos em praças públicas foi fundamental a 

avaliação do espaço antes da inserção desses elementos e depois, verificando seus 

distintos resultados. 

 

3.2.4. Desenvolvimento de Propostas de Inserção de Terminais Urbanos na 

Praça Tamandaré  

 

Para o desenvolvimeno de propostas de intervenção na Praça Tamandaré com o 

objetivo de solucionar problemas de mobilidade urbana, foi realizada um trabalho com os 

alunos do 9° semestre da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal 

de Pelotas (UFPel). Essa atividade teve por objetivo instigar os alunos à reflexão e 

elaboração de soluções de mobilidade para a área central do município de Rio Grande, 

observando o reflexo dessa intervenção na Praça Tamandaré. 

Os alunos foram instruídos com mapas de localização, de integração, visibilidade e 

isovistas da Praça Tamandaré e de seu entorno, sendo também apresentada a evolução 

histórica da Praça e da cidade de Rio Grande. Ainda foram informados sobre como foi 

desenvolvido o Plano de Mobilidade Urbana para a cidade de Rio Grande, e foi realizada 

uma visitação ao local de estudo. Com base nessas informações, os estudantes 

desenvolveram em grupos projetos de terminais urbanos para a Praça Tamandaré. 

Essas propostas geraram, além de debates em grupo que enriqueceram o assunto 

desenvolvido, imagens das propostas de terminais urbanos como se os mesmos estivessem 

inseridos no local. Desse modo, esse produto dos resultados das propostas foi utilizado na 

entrevista aos usuários, sendo selecionadas quatro propostas, das nove entregues. A 

seleção utilizou como critério excludente as justificativas dos projetos e a qualidade da 

apresentação dos mesmos.  

As quatro imagens das propostas foram inseridas num painel juntamente com a 

imagem do projeto real implantado no local e cada uma das imagens recebeu uma letra (A, 

B, C, D e E) para escolha da melhor proposta pelos entrevistados. (Apêndice D). Esse 

painel foi apresentado no final da entrevista, no momento da realização da última pergunta, 

sendo a seguinte: “A partir dessas propostas realizadas pelos alunos do 9° semestre de 

Arquitetura e Urbanismo da UFPEL para localização e modelo para os terminais urbanos da 

área central de Rio Grande, o que você acha que poderia ser feito para valorizar a paisagem 

da Praça”?  
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3.2.5. Entrevistas 

 

Na área das ciências sociais a entrevista é uma ferramenta muito utilizada e, 

segundo Yin (2001, p.112) este método é uma importante fonte de informação para o estudo 

de caso. Zeisel (1984, p.138) salienta que a entrevista possibilita ao investigador levantar 

um conjunto de dados sobre como as pessoas definem a situação, o que consideram 

importante, qual o efeito disso em seu comportamento e como se sentem em relação ao 

fato.   

Para a utilização desse método foram observadas as suas variações as quais 

consideram sobre a aplicação em grupo ou individualmente e seus diferentes tipos que 

podiam ser: estruturada, semiestruturada e não estruturada.  (ZEISEL, 1984; SOMMER, 

SOMMER, 2002; GERHARDT, SILVEIRA, 2009; RHEINGANTZ, AZEVEDO, BRASILEIRO, 

ALCANTARA, QUEIROZ, 2009). Dessa forma, o objetivo da pesquisa direcionou a escolha 

do tipo de entrevista a partir dessas diferenciações, verificando qual dessas é mais 

adequada para obter resposta à pergunta de pesquisa. Lembrando que todos os métodos 

têm suas vantagens e desvantagens esta pesquisa aplicou a entrevista para contrapor com 

os demais métodos já apresentados.  

Na entrevista estruturada existe um roteiro com questões pré-estabelecidas para que 

as respostas dadas as mesmas perguntas sejam comparadas, não dá liberdade ao 

entrevistador. Já a entrevista semiestruturada apesar de ter um roteiro de perguntas, permite 

ao entrevistado respostas mais livres, menos direcionadas, podendo surgir outras análises a 

partir do tema proposto. Por fim, na entrevista não estruturada o tema é apresentado e o 

entrevistado é convidado a falar livremente sobre o mesmo, tendo por objetivo uma visão 

geral do problema, sendo mais utilizada nas investigações exploratórias. (SOMMER, 

SOMMER, 2002, p. 115; GERHARDT, SILVEIRA, 2009, p. 72). 

As ferramentas utilizadas para registro das entrevistas geralmente são gravadores, 

sendo também usual a aplicação da entrevista por telefone devido ao avanço tecnológico e 

baixo custo. (SOMMER, SOMMER, 2002; RHEINGANTZ, AZEVEDO, BRASILEIRO, 

ALCANTARA, QUEIROZ, 2009).  

O entrevistador deve estar atento e ser observador, verificando os aspectos não 

verbais, como os olhares, gestos e expressões faciais do entrevistado, os quais podem 

revelar as sensações do entrevistado com o tema. (SOMMER, SOMMER, 2002, pp.119-

123). A apresentação do entrevistador deve ser breve, informal e positiva, sendo direto e, 

nas entrevistas estruturadas pronunciar exatamente o que está escrito na pergunta, 

examinando se a resposta não é evasiva e se foi suficiente para satisfazer a questão 

apresentada. O tempo da entrevista é um fator importante para manter o entrevistado 

interessado e disposto, sendo recomendável que não ultrapasse 30 minutos, devendo as 
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questões ser elaboradas de forma inteligível e conveniente para garantir a qualidade da 

entrevista. (RHEINGANTZ, AZEVEDO, BRASILEIRO, ALCANTARA, QUEIROZ, 2009). 

Ao final das entrevistas, serão transcritas, preferencialmente por quem as aplicou, 

para que seja possível a interpretação correta das respostas. Após a transcrição ainda deve 

ser realizada a verificação da fidelidade da transcrição, sendo conferida através da gravação 

e com o texto transcrito em mãos. É importante a edição das entrevistas para correção de 

vícios de linguagem, falas incompletas, repetições e cacoetes, no entanto deve ser 

preservada a transcrição original. (SOMMER, SOMMER, 2002, pp.124-126). 

Após a transcrição o texto deve ser codificado, através da fragmentação do mesmo, 

verificando qual a ideia central de cada parágrafo e quais são as palavras mais recorrentes 

na entrevista, esses dados se tornarão categorias a ser avaliadas pelo pesquisador. Embora 

algumas categorias possam ser selecionadas pelo pesquisador antes da aplicação da 

entrevista, de acordo com o objetivo da pesquisa, muitas podem surgir no momento da 

análise da entrevista. As categorias serão quantificadas, observando a maior ocorrência 

para posterior ordenação das mesmas, no entanto, elas não são dados nominais, e sim 

qualitativos. (SOMMER, SOMMER, 2002, pp.128-129). Essas categorias encontradas 

devem ser ordenadas e relacionadas ao objetivo da pesquisa, sendo a análise textual do 

conteúdo realizada através do método de análise textual, recorrendo ao cruzamento dos 

dados com os referenciais teóricos. (SOMMER, SOMMER, 2002, pp.128-129, pp.177-186). 

Para a escolha dos entrevistados foram adotados alguns condicionantes, a partir do 

entendimento de que os participantes devem ter a capacidade e a disposição para 

responder às perguntas. Desse modo, se considera capacidade o potencial do respondente 

para compreender e responder às perguntas e disposição a vontade dos indivíduos em 

contribuir para a pesquisa. A fim de atender o problema de pesquisa, é fundamental o 

entrevistado ter conhecido a praça antes de 2012, quando foram construídos os terminais 

urbanos.  

Desse modo, os entrevistados foram voluntários, residentes em Rio Grande, com a 

idade mínima de 13 anos (adolescentes, jovens adultos, adultos e idosos). As crianças 

foram excluídas por questões éticas necessárias para a participação das mesmas a qual 

demanda um longo tempo para trâmite burocrático o qual inviabilizaria a realização dessa 

investigação no prazo pretendido. Ainda para a definição dos entrevistados foram 

selecionados grupos representativos, selecionados a partir da aplicação do mapa 

comportamental, sendo cinco grupos de usuários destacados como o público-alvo para essa 

investigação, foram eles: (i) moradores do entorno; (ii) usuários dos terminais de ônibus; (iii) 

trabalhadores do local; e (iv) pessoas que praticam atividades opcionais. 

Essa investigação utilizou em três momentos a entrevista, primeiramente aplicou a 

entrevista semiestruturada com o objetivo exploratório, empregando as mesmas cinco 
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perguntas (Apêndice B) em um entrevistado de cada grupo pré-selecionado. Desse modo, 

foram aplicadas as cinco entrevistas nos dias 07 de novembro de 2013, nos diferentes 

grupos de usuários. 

Posteriormente foi elaborado um número maior de perguntas, totalizando 16 

(Apêndice C), as quais buscaram relacionar o problema, objetivos e hipóteses de pesquisa, 

a população investigada e os demais métodos de análises utilizados. Essa entrevista tinha 

por objetivo obter respostas que revelassem as características físicas e simbólicas 

representativas da Praça Tamandaré e dos novos terminais urbanos para os usuários, bem 

como encontrar alguma categoria não prevista na pesquisa. Nesse sentido, nos dias 19 de 

setembro e 23 de outrubro de 2014 foram entrevistados três moradores do entorno, quatro 

pessoas praticando alguma atividade opcional, cinco trabalhadores da Praça e cinco 

pessoas que aguardavam o ônibus nos novos terminais urbanos. 

Por fim, foram entrevistadas pessoas chave da administração municipal e do 

escritório que elaborou o projeto dos terminais urbanos. As entrevistas aplicadas aos 

técnicos da administração e do escritório de projeto contratado tiveram por objetivo 

compreender o processo de elaboração e implantação do projeto dos terminais urbanos na 

Praça Tamandaré, verificando os aspectos específicos que tangem à municipalidade e 

aqueles pertinentes à empresa contratada. Para isso, foi utilizado entrevista 

semiestruturada, sendo elaboradas perguntas distintas para os técnicos da prefeitura e para 

os profissionais da empresa contratada, totalizando 12 perguntas aos técnicos da 

administração (Apêndice F) e 11 ao escritório contratado e (Apêndice G).  

As entrevistas semiestruturadas aplicadas aos profissionais abordaram aspectos 

técnicos e fatos relacionados ao período da elaboração do Plano de Mobilidade, para que 

fosse possível compreender os fatores técnicos e políticos que influenciaram o projeto, a 

execução e a finalização do Plano de Mobilidade e dos projetos dos Terminais Urbanos. 

Desse modo, foram entrevistados em 15 de outubro e 23 de outubro de 2014 dois técnicos 

da administração, sendo que o escritório de projeto contratado responde às perguntas com 

uma única manifestação em nome da empresa, em 31 de outubro de 2014. 

Para a aplicação do método, as entrevistas presenciais foram gravadas. Entretanto, 

na aplicação do método para o escritório de projeto, o qual fica na cidade de Caxias do Sul, 

foi realizado através de contato telefônico para a abordagem do entrevistado e o envio do 

questionário por email para a empresa. Desse modo, o registro da maioria das entrevistas 

foi feito com gravação e posterior transcrição, sendo a partir disso, realizada a categorização 

das mesmas. Enquanto a entrevista respondida por email, não houve necessidade de ser 

transcrita, sendo somente realizada a categorização.  
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3.3. MÉTODOS DE ANÁLISE DE DADOS 

 

A escolha dos métodos de análise de dados teve por objetivo a descrição, 

interpretação, e explicação dos dados levantados a fim de obter a reposta para o problema 

de pesquisa investigado, sendo que a natureza dos dados coletados, as informações e as 

relações pretendidas deviam corresponder à finalidade da investigação. (REIS, 2009, p.59). 

Os métodos de análise de dados foram eleitos de acordo com os objetivos da pesquisa e 

considerando os métodos de coleta utilizados.  

 

3.3.1. Levantamento In Loco 

 

As informações provenientes do levantamento in loco, através das fotos e da 

localização dos elementos existentes na Praça Tamandaré e seu entorno imediato, seus 

caminhos, terminais e pontos de ônibus, mobiliário urbano, vegetação, lago, entre outros, 

auxiliaram na categorização dos atributos físicos da praça. A partir disso, esses dados foram 

analisados para a caracterização da praça quanto ao sua tipologia e usos.  

Para os dados relativos à composição formal dos terminais foi realizada análise 

formal, a qual trata de uma avaliação qualitativa do equipamento urbano. (Apêndice A). Para 

isso, cada parte do elemento foi analisada quanto a sua forma, material e cor. A 

categorização dos aspectos físicos do terminal urbano foi analisada para a caracterização 

do espaço físico que o mesmo configura e delimita, bem como para verificar a relação 

existente entre esse objeto e o local onde está implantado.  

Ainda o mapa de usos elaborado é analisado qualitativamente, através da 

categorização de usos do entorno (residencial, comercial, serviço, institucional, misto, em 

construção e largo). Também sua localização em relação aos terminais urbanos, para 

comparação desses resultados com as informações adquiridas com as avaliações de outros 

métodos. 

 

3.3.2. Mapa Comportamental 

 

Os dados advindos do mapa comportamental foram analisados de maneira 

qualitativa, através da categorização das diversas atividades (usuários dos terminais de 

ônibus, trabalhadores do local e pessoas que praticam atividades opcionais). Esses 

resultados são analisados a partir da ordenação das principais atividades, obtendo a 

caracterização dos usos da Praça Tamandaré.  
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As informações obtidas com o mapa de fluxos, da mesma forma, realizam a 

categorização dos caminhos e locais com maior e menor fluxo de pessoas a partir da análise 

qualitativa dos resultados apresentados no mapa. 

 

3.3.3. Análise Sintática: Integração, Visibilidade e Isovistas 

 

Para a análise do mapa de integração, a identificação do potencial de movimento e 

dos diferentes níveis de acessibilidade ocorre através do cálculo dos valores de integração 

referentes às linhas axiais existentes na configuração espacial estudada. O programa 

Dephtmap realiza os cálculos matemáticos, através dos dados fornecidos pelo levantamento 

in loco. 

A avaliação dos campos visuais segue do mesmo modo, sendo realizada por 

intermédio dos cálculos matemáticos realizado pelo programa Dephtmap, são gerados os 

mapas de visibilidade e de isovistas. Os mapas referentes à análise sintática (integração, 

visibilidade e isovistas) resultam na representação gráfica do espaço a partir de uma escala 

de cores que demonstra a ordenação do grau de integração e de permeabilidade visual.  

 

3.3.4. Propostas de Intervenção na Praça Tamandaré para solucionar 

Problemas de Mobilidade 

 

As propostas desenvolvidades de terminais urbanos na Praça Tamandaré não foram 

analisados pela pesquisa, sendo o objetivo da aplicação deste método a obtenção das 

imagens para inserção das mesmas na entrevista.  

 

3.3.5. Entrevistas 

 

As entrevistas foram aplicadas, sendo a análise do conteúdo realizada através da 

identificação das principais idéias recorrentes nas frases das respostas dadas pelos 

entrevistados. A partir dessa identificação os conteúdos foram agrupados de acordo com a 

similaridade dos mesmos e após realizada a classificação das categorias encontradas, de 

acordo com o objetivo da pesquisa. Essas categorias foram ordenadas, podendo a partir da 

repetição das categorias as mesmas serem relacionadas entre si ou criarem novas 

categorias. (Apêndice I e Apêndice J). 
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4. RESULTADOS 

  

Este capítulo apresenta os resultados obtidos a partir da análise dos dados 

resultantes da aplicação dos diferentes métodos de coleta de dados. Esses resultados estão 

organizados em três itens, os quais correspondem aos objetivos específicos dessa 

dissertação (item 1.3.2). São eles:  

Objetivo específico 1: analisar os campos de visibilidade da praça, bem como grau 

de integração dos seus caminhos internos e do entorno imediato e comparar antes e depois 

da inserção do terminal urbano. 

Objetivo específico 2: investigar a influência dos campos de visibilidade e 

integração da praça sobre o comportamento e grau de satisfação do usuário com o lugar. 

Objetivo específico 3: analisar se a inserção de um novo terminal de ônibus urbano 

tem influência, positiva ou negativa, sob a percepção do usuário quanto à identidade 

histórica do lugar. 

Objetivo específico 4: identificar os fatores considerados na elaboração e execução 

dos terminais de ônibus urbanos. 

 

4.1. ANÁLISE DO GRAU DE INTEGRAÇÃO E SEGREGAÇÃO DOS CAMINHOS 

INTERNOS DA PRAÇA E SEU ENTORNO E DOS CAMPOS DE VISIBILIDADE 

ANTES E DEPOIS DA INSERÇÃO DO TERMINAL  

 

Este item será utilizado para investigar o objetivo especifíco 1, o qual corresponde a 

análise o grau de integração e segregação dos caminhos internos da praça e de seu 

entorno, bem como os campos de visibilidade da mesma antes e depois da inserção do 

terminal urbano. Ainda será investigado o objetivo específico 2, que trata sobre a influência, 

o campo de visibilidade e integração da praça sobre o comportamento e o grau de 

satisfação do usuário. Para isso, foram testadas a hipótese 1 e 3, as quais são 

respectivamente: (1) as barreiras físicas e visuais geradas pelos terminais urbanos criam 

áreas segregadas, aumentando a percepção de insegurança do usuário e contribuindo para 

redução das atividades opcionais na praça pública e (3) os usuários dos terminais urbanos 

que se beneficiam da proteção contra as intempéries têm maior grau de satisfação com os 

mesmos do que os demais grupos de usuários da praça pública. 

 

4.1.1. Características Físicas da Praça e do Novo Terminal Urbano 

 

No momento da análise do levantamento físico (item 3.3.1) foi possível constatar, 

juntamente com a revisão da literatura, capítulo 2 (item 2.3), que a praça possui dimensões 
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bem maiores do que a maioria das praças, sendo 320 metros na dimensão norte-sul e 145 

metros na dimensão leste-oeste. Isso representa 11 quarteirões voltados para a praça. O 

desenho urbano da praça mantém a continuidade do trajeto para pedestres das vias a 

cruzam na sua maior dimensão. Ainda na lateral norte há outra via que chega à praça, mas 

é ignorada a continuidade de seu trajeto, havendo o prédio do antigo terminal de bondes 

instalado nesse local. Os terminais urbanos que foram implantados estão localizados no 

sentido longitudinal da praça, sendo que não interrompem os trajetos de pedestres das vias 

do entorno. (Fig. 4.1).  

A Praça Tamandaré é caracterizada como uma praça eclético-romântica, conforme 

os atributos apresentados na revisão da literatura, no capítulo 2 (item 2.3). Desse modo, seu 

traçado principal em cruz, o eixo de simetria e os pontos focais, fazem referência à praça 

eclética, bem como seus recantos centrais interligados e seu passeio periférico 

pavimentado. Ainda há caminhos internos mais sinuosos que retratam cenários bucólicos, 

como a presença do lago, as pontes, estátuas, o coreto, entre outros, sendo que essas 

características fazem referência à praça romântica. Existe no local grande número de 

árvores e arbustos, monumentos, edificações e os terminais urbanos. (Fig. 4.1). 

Desses terminais existe um na rua General Neto, com comprimento aproximado de 

47m (quarenta e sete metros).  Ainda existem três terminais dispostos na rua 24 de Maio, os 

quais somados seus comprimentos, fica a dimensão de 136m (centro e trinta e seis metros), 

ocupando aproximadamente 42% da lateral oeste da Praça Tamandaré, sendo que há 

previsão de construção de mais um terminal com 72m (setenta e dois metros). Desse modo, 

mesmo considerando as grandes dimensões que a praça dispõe, se verifica que é elevado o 

número de terminais na rua 24 de Maio e que ocorre uma sobreposição desse elemento à 

paisagem urbana relativa a praça pública arborizada. 
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Figura 4.1: Mapa Geral da Praça Tamandaré. (Fonte: autora, 2014). 
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O novo terminal urbano apresenta características formais de arquitetura 

contemporânea, bem como utiliza materiais e estrutura inovadoras, as quais não são 

comumente encontradas na cidade de Rio Grande. Todas as estações de integração 

projetadas possuem essa mesma proposta formal a qual evidencia sua diferenciação em 

relação ao lugar no qual está implantado, ao mesmo tempo em que sugere avanço 

tecnológico. Desse modo, essas características formais conseguem uma identidade visual 

entre as estações de transporte coletivo. Entretando, os terminais urbanos implantados na 

Praça Tamandaré não apresentam em sua forma uma relação visual e física com as 

características que marcam a identidade desse local. 

 

4.1.2. Os Usos no Entorno e no Interior da Praça Tamandaré 

 

O mapa de usos do entorno imediato apresenta 95 lotes voltados para a praça. 

Desses lotes, 35 tem uso misto, 26 comercial, 23 serviços, oito residencial, dois prédios 

institucionais e um lote em construção, revelando que a área de estudo tem caráter misto 

com destaque para atividades de comércio e serviços. (Fig. 4.2). Esses dados indicam que 

há um grande número de atividades concentradas no entorno da Praça Tamandaré, 

verificando que a área é mista, mas tem predominância de atividades de comércio e 

serviços.  

A praça tem em seu interior vários recantos distintos, os quais proporcionam diversas 

opções de atividades sociais7 e opcionais8. Entre esses espaços estão o playground, dois 

largos (um com o Coreto, outro com o túmulo do General Bento Gonçalves), um mini-

zoológico, lugar com mesas para jogo de damas e xadrez, entre outros recantos 

contemplativos, além dos terminais e pontos de ônibus. Ainda existem construções 

destinadas a atividades específicas, tais como: os três sanitários públicos, edificações de 

uso da prefeitura, quiosques com venda de ervas, apostilas e revistas, prédios com serviço 

de barbearia, lancherias, venda de artesanato local, edificações de uso da empresa 

concessionária do transporte público, pequena instalação para taxistas, edificação próxima 

ao túmulo de Bento Gonçalves para uso de grupos tradicionalistas, além de pequenos 

trailers fechados. (Fig. 4.3). Esse grande número de propostas de uso, de acordo com a 

revisão da literatura, capítulo 2 (item 2.3.2 e 2.7) favorecem o aumento do número de 

pessoas por apresentarem variadas alternativas à distintos grupos de usuários. 

                                                           
7
 Atividades sociais: são aquelas que acontecem com a presença de pessoas que estejam se comunicando entre 

si, podem ser: conversar, jogar damas, caminhar em grupo, entre outras (GEHL, 2013, pp.20-22).  
8
 Atividades opcionais: são atividades que estão mais ligadas à recreação, tais como: caminhar no calçadão, ficar 

em pé e olhar a cidade, sentar-se para apreciar a paisagem e/ou o movimento (GEHL, 2013, pp.20-21). 
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Figura 4.2: Mapa de usos do solo do entorno imediato. (Fonte: autora, 2014). 

 

Os dados verificam que o mobiliário urbano se concentra em alguns pontos, sendo 

eles: largo do General Bento Gonçalves, largo do coreto e playground. Nesses locais 

existem um maior número de bancos, lixeiras e luminárias, bem como nas áreas 

imediatamente atrás ou ao lado dos pontos e terminais de ônibus. Desse modo, esses 

resultados indicam que há um conforto melhor para o usuário nesses locais em comparação 

a outros espaços internos na Praça Tamandaré. Nesse sentido, de acordo com o marco 

teórico, capítulo 2, item 2.3.2, sendo esse aspecto muito relevante para a atratividade e 

permanência de pessoas, esses lugares apresentam a tendência de concentrar maior 

número de usuários. 

O descaso com o lugar, conforme a revisão da literatura, capítulo 2 (item 2.32) 

ocasiona desinteresse pelo local, tanto da população como do setor público, favorecendo a 

ocorrência de intervenções ligadas aos setores privados. Nesse sentido, se verifica que a 

inserção dos terminais urbanos ocorre num espaço que estava com pouca manutenção. 

Esse fato colabora para que os terminais urbanos se destaquem na paisagem urbana da 

Praça Tamandaré, tanto por serem elementos funcionais do transporte público, mas também 

por sua composição espacial e materiais distintos dos existentes no local, bem como por 

terem mobiliário urbano próprio (bancos, lixeiras e luminárias) o qual também contrasta com 

o existente.  
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Figura 4.3: Mapa de localização das edificações e quiosques existentes na Praça Tamandaré. 

(Fonte: autora, 2014). 

 

4.1.3. Integração, Segregação e Campos Visuais da Área de Estudo 

 

Com o objetivo de compreender o grau de integração e segregação da Praça 

Tamandaré com a região na qual está inserida, foi analisado, inicialmente, o grau de 

integração global e local da cidade de Rio Grande. O mapa de integração global da cidade 

(Fig. 4.4) apresenta a região de estudo como mediamente integrada em relação a todas as 

vias da cidade, sendo justificado devido à cidade de Rio Grande ter sua origem de 

desenvolvimento urbano atrelado ao Porto Histórico (capítulo 3, item 3.2.1), apresentando 

um traçado linear e estando a Praça Tamandaré próxima a esse local, ou seja, longe do 

centro geométrico do município. Entretanto, de acordo com levantamento físico, nessa área 

da cidade se localizam os dois hospitais, o Paço Municipal, todos os bancos, a maioria dos 

comércios e serviços, o que motivou a análise do mapa de integração local da cidade (Fig. 

4.5) para a compreensão da integração da área onde a Praça está inserida. 
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A partir da análise do Mapa de Integração Local da cidade de Rio Grande, é 

verificado que a área de estudo é bem integrada, havendo poucas vias de baixa integração 

e nenhuma via segregada. Esse mapa também apresenta as ruas limítrofes da Praça 

Tamandaré como sendo vias de alta integração, identificando a Rua 24 de Maio como mais 

integrada à rede viária da cidade em nível local, bem como a Rua General Vitorino (Fig. 4.6). 

A Rua General Neto, o limite leste da Praça, também é uma via muito integrada ao sistema, 

mas existem outras na região com o mesmo grau de integração. O mapa de integração da 

Praça Tamandaré isolada do restante da cidade também indica os passeios públicos da Rua 

24 de Maio como os caminhos mais integrados da Praça, reafirmando o alto grau de 

integração desta via. (Fig. 4.7 e 4.8). Desse modo, foi verificado que a configuração espacial 

da região e da praça corrobora para uma maior integração sul e oeste da praça com o 

restante da rede de circulação. 

Figura 4.5: Mapa de 

Integração Local de Rio 

Grande, em destaque região 

onde está inserida a Praça. 

(Fonte: Autora, 2014). 

Figura 4.4: Mapa de Integração 

Global de Rio Grande, 

destaque área de estudo. 

(Fonte: Autora, 2014). 
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Figura 4.6: Trecho do Mapa de Integração Local de Rio Grande com a Praça Tamandaré 

inserida. Em destaque a região do entorno e as ruas 24 de Maio e General Vitorino, como as mais 

integradas. (Fonte: Autora, 2014). 

 

Esses resultados mostram que a lateral oeste da Praça, ou seja, a Rua 24 de Maio é 

a mais integrada e acessível da área de estudo, colaborando para o aumento do fluxo de 

pessoas o qual atrai à instalação de comércio e serviços, aumentando a necessidade de 

equipamentos urbanos, conforme afirma o marco teórico apresentado no capítulo 2. (item 

2.8). Desse modo, devido à alta conectividade que essa via estabelece com o entorno e à 

tendência a concentração de pessoas, a rua se torna estratégica para distribuição do fluxo 

viário, sendo indicada para a implantação do sistema de transporte público como forma de 

solucionar problemas de acessibilidade e mobilidade urbana da cidade. Esse resultado 

indica que os terminais urbanos implantados estão adequadamente localizados. 
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Figura 4.7: Mapa de integração local da Praça Tamandaré isolada da cidade, sem os 

terminais urbanos. (Fonte: Autora, 2013). 

 

 

Figura 4.8: Mapa de integração local da Praça Tamandaré isolada da cidade, com os 

terminais urbanos. (Fonte: Autora, 2013). 

 

A análise dos mapas de integração da Praça Tamandaré, isolada do restante da 

cidade, antes e após a inserção dos terminais (Fig. 4.7 e 4.8) indica que a modificação 

contribui para o aumento do grau de integração dos caminhos internos da mesma. Os 

caminhos que cruzam a praça em diagonal, os quais são acessados pelas esquinas ou pela 

entrada central da Rua 24 de Maio, bem como os trajetos que ficam atrás dos terminais 

urbanos e os caminhos longitudinais centrais, apresentam grau de integração baixo ou 

mediano antes da inserção dos terminais urbanos. Esses caminhos são os que mais se 



104 
 

modificaram a partir da intervenção dos terminais urbanos, ganhando destaque como muito 

integrados.  

Esses dados verificam que a partir da impossibilidade de acesso livre à Praça pela 

calçada da Rua 24 de Maio, bem como a continuação de alguns caminhos que antes 

chegavam até as calçadas perimetrais, ocorre o direcionamento da entrada e saída de 

pedestres para o acesso central da Rua 24 de Maio e para as esquinas da Praça. A inserção 

dos terminais urbanos ocasiona o aumento do grau de integração dos caminhos 

imediatamente atrás dos terminais urbanos, assim como dos caminhos longitudinais 

centrais. Os dados resultantes demonstram que essa alteração do direcionamento dos 

pedestres ao acesso e à saída, modificou o grau de integração no interior da Praça, 

diminuindo o grau de segregação dentro da mesma e, de acordo com a teoria da sintaxe, 

capítulo 2 (item 2.8), contribui para o aumento do fluxo de pedestres. 

O mapa de visibilidade realizado antes da inserção dos terminais urbanos indica que 

os locais com maior visibilidade na Praça Tamandaré estão localizados na área central no 

prolongamento das ruas Carlos Gomes e General Câmara, onde fica o playground, bem 

como as calçadas e vias carroçáveis da Rua General Neto e Rua 24 de Maio. Ainda é 

possível verificar que o lago apesar de ser uma barreira física, não é um obstáculo visual, 

contribuindo para um maior grau de visibilidade, ficando toda lateral leste da praça, a qual 

fica voltada para a Rua General Neto, bem visível. Ainda encontramos o largo do Coreto e 

alguns caminhos internos com médio grau de visibilidade. (Fig. 4.9).  

 

 

Figura 4.9: Mapa de Visibilidade antes da implantação dos terminais urbanos. (Fonte: Autora, 

2013). 
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A análise do mapa de visibilidade com a inserção dos terminais urbanos verifica que 

há uma diminuição da visibilidade interna, sendo que as principais alterações ocorreram nos 

locais mais próximos aos novos terminais urbanos (Fig. 4.10). Desse modo, ocorre uma 

redução no grau de visibilidade na periferia da Praça Tamandaré e nas vias do entorno, 

sendo essas as áreas que apresentam uma maior perda da visibilidade. Os resultados da 

análise dos dois mapas, na Rua 24 de Maio e na Rua General Neto, onde foram 

implantados os terminais, são os locais mais afetados quanto à visibilidade. 

 

 

Figura 4.10: Mapa de Visibilidade depois da implantação dos terminais urbanos. (Fonte: 

Autora, 2013). 

 

Esses dados indicam que a inserção dos terminais urbanos reduz a visibilidade 

principalmente nas vias laterais e em um dos acessos centrais à Praça, impactando 

diretamente na relação da Praça com seu entorno, afetando a acessibilidade visual da 

mesma. Nesse sentido, a revisão da literatura apresentada no capítulo 2 (item 2.2, 2.5 e 2.6) 

afirma que o acesso visual é determinante para a natureza do contato inicial entre o usuário 

e o lugar, afirmando que instintivamente são identificadas situações ameaçadoras, sendo 

que a diminuição da visibilidade deixa as pessoas inseguras, além de favorecer a prática de 

atos ilícitos. Desse modo, pode-se indicar que os pedestres os quais caminham pelas 

calçadas das vias com baixa visibilidade não se sentem seguros para adentrar à praça, bem 

como circular pela região imediatamente atrás dos terminais urbanos. 

Para a análise do mapa das isovistas, além das situações com e sem os terminais 

urbanos, foram realizadas duas diferentes simulações da praça: a primeira com 

observadores na Rua 24 de Maio e na Rua General Neto (Fig. 4.11 e 4.12) e a segunda com 

o observador no centro da Praça (Fig 4.13 e 4.14). Desse modo, foi verificado que os 
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observadores das ruas adjacentes supracitadas, tiveram uma redução quase total de seu 

campo visual com a implantação dos terminais urbanos. Essa verificação indica que esses 

elementos prejudicam a permeabilidade visual da praça e, de acordo com a revisão da 

literatura, aumentam o grau de insegurança dos pedestres do entorno da mesma, os 

deixando intimidados para acessar o espaço. 

 

Figura 4.11: Mapa de isovistas com o observador nas ruas 24 de Maio e General Neto, sem 

os terminais urbanos.  (Fonte: Autora, 2013). 

 

 

Figura 4.12: Mapa de isovistas com o observador nas ruas 24 de Maio e General Neto, com 

os terminais urbanos.  (Fonte: Autora, 2013). 

 

Os dados obtidos com a análise da segunda simulação, a qual o observador se 

encontra na área central da praça, apresentam uma diminuição da permeabilidade visual do 
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observador no interior da Praça depois da inserção dos terminais urbanos. Entretanto, essa 

redução do campo visual não é tão significativa como na situação anterior, quando o 

observador está no entorno da Praça. Nesse sentido, os resultados indicam que o impacto 

da inserção dos terminais urbanos não é percebido tão intensamente pelas pessoas que se 

localizam no interior da praça. Isso indica que a existência de outros elementos dispostos na 

praça contribuem para a existência de uma permeabilidade visual restrita, como fazem os 

canteiros com bambus, algumas construções e monumentos maiores, os quais também 

contribuem para a ambientação do espaço da praça. 

 

Figura 4.13: Mapa de isovistas com o observador no centro da Praça Tamandaré, sem os 

terminais urbanos.  (Fonte: Autora, 2013). 

 

Figura 4.14: Mapa de isovistas com o observador no centro da Praça Tamandaré, com os terminais 

urbanos.  (Fonte: Autora, 2013). 
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4.1.4. O Comportamento do Usuário na Praça Tamandaré 

 

O comportamento dos usuários da praça foi analisado a partir dos mapas 

comportamentais. Observou-se a existência de diversas atividades necessárias9 e 

opcionais10, sendo as mesmas agrupadas em quatro principais grupos de usuários: (i) 

usuários que esperam os ônibus nos novos terminais urbanos; (ii) trabalhadores do local; (iii) 

pessoas que praticam atividades de lazer e (iv) pessoas que trafegam pelo lugar (Fig. 4.15). 

Também foi elaborado um mapa de fluxos que verifica o comportamento do usuário em 

movimento.   

  

             

Figura 4.15: Imagens de diversas atividades encontrada na Praça Tamandaré (pessoas 

caminhando, trabalhando, esperano o ônibus e alimentando os patos). (Fonte: autora, 2014). 

 

Foi constatado uma maior concentração de pessoas junto aos novos terminais 

urbanos e pontos de ônibus, sendo essa muito mais elevada do que as demais atividades 

existentes na Praça. Ainda os dados do mapa comportamental indicam que há concentração 

de atividades na zona norte da Praça Tamandaré. (Fig. 4.16)  

                                                           
9
 Atividades necessárias: são atividades que independem da condição do espaço construído, tais como: ir ao 

trabalho, ir à escola, esperar o ônibus, levar encomendas aos clientes (GEHL, 2013, pp.20-21). 
10

Atividades opcionais: são atividades que estão mais ligadas à recreação, tais como: caminhar no calçadão, 
ficar em pé e olhar a cidade, sentar-se para apreciar a paisagem e/ou o movimento (GEHL, 2013, pp.20-21). 
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As atividades de lazer e trabalho, em comparação ao número de usuários do 

transporte público são muito inferiores, mas foi possível encontrar pessoas distribuídas por 

vários lugares da praça, com destaque para aquelas que praticam alguma atividade de lazer, 

sendo o menor número de usuários referente ao grupo de trabalhadores. (Tabela 4.1). 

Desse modo, conforme a revisão da literatura, capítulo 2 (item 2.3.2), as atividades do 

entorno juntamente com as existentes na praça garantem um público variado e fluxo 

constante de pedestres na região, indicando que a Praça Tamandaré possui vitalidade 

urbana, apresentando atividades diversas distribuídas em vários locais da mesma.  

 

 

Figura 4.16: Mapa comportamental dos três grupos de usuários selecionados (pessoas que 

praticam atividades de lazer, pessoa que trabalham e pessoas que esperam o ônibus). Em destaque 

os canteiros de bambus em verde e o lago em azul. (Fonte: autora, 2014). 

 

É possível, através dos resultados do mapa comportamental, constatar que existem 

lugares no interior da praça que possuem número muito baixo de usuários. Em algumas 

áreas próximas ao lago junto às margens voltadas para o interior da praça, atrás do terminal 

urbano ao centro da Rua 24 de Maio, bem como nos caminhos entre os canteiros de 

bambus. Esses locais, de acordo com os mapas de visibilidade, são indicados como lugares 

de baixa permeabilidade visual, além de não apresentarem um caminho, uma delimitação ou 

um uso preciso, sendo compreendidas como áreas de baixa atratividade, conforme 

apresenta o Capítulo 2 (item 2.3.2). Ainda os dados obtidos com o levantamento físico 

constataram que em alguns desses locais é possível encontrar restos de entulhos, colchões, 
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pessoas cometendo atos ilícitos, entre outros fatores que reafirmam a insegurança dos 

usuários em utilizar o local. 

A análise do mapa comportamental dos usuários do transporte público mostra um 

número elevado de pessoas nos terminais urbanos dispostos à Rua 24 de Maio, bem como, 

no terminal urbano da Rua General Neto. Nos demais pontos de ônibus, os quais mantem o 

formato antigo, têm um número menor de usuários, mas ainda é elevado em relação aos 

outros grupos de usuários (trabalhadores e pessoas praticando atividades opcionais). Deve 

se considerar que as linhas de transporte público existentes são distribuídas nas diversas 

paradas de ônibus e terminais urbanos de acordo com o volume de usuários, favorecendo o 

acúmulo de pessoas nos terminais urbanos recém-construídos devido ao fato dos mesmos 

serem maiores. (Fig. 4.17).  

 

 

Figura 4.17: Mapa comportamental dos usuários do transporte público. (Fonte: autora, 2014). 

 

Através da análise dos dados também se verifica um grande número de ambulantes 

próximo aos terminais urbanos. Além disso, também foram constatadas várias pessoas se 

encontrando, conversando, se despedindo, algumas outras sentadas em bancos próximos 

aos terminais, olhando o movimento ou aguardando seu horário.  

As atividades opcionais, conforme mapa comportamental dos usuários que praticam 

alguma atividade opcional (Fig. 4.18), estão mais concentradas no setor norte da Praça, 

junto à Rua Luiz Lorea. Nessa zona está o prédio da Abrigolândia onde funcionam duas 

lancherias e alguns outros comércios e serviços menores, tendo ainda nessa região 
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sanitários públicos, mesas de damas e xadrez e outra edificação com serviço de barbearia e 

fotografia. Ainda nesse local há ambulantes com comércio de lanches e um prédio da 

empresa de transporte coletivo. Os usuários compram diversos artigos, como ervas de chá, 

revistas e apostilas, mas também alimentos e bebidas, sendo que em alguns horários os 

bancos e cadeiras da Abrigolândia ficam lotados. Isso ocorre também com as mesas de 

damas e xadrez.  

 

 

Figura 4.18: Mapa comportamental dos usuários que praticam atividades opcionais na Praça 

Tamandaré. (Fonte: autora, 2014). 

 

Ainda foi encontrado um número significativo de usuários praticando alguma 

atividade de lazer no Largo onde está o Monumento à Bento Gonçalves – largo mais central 

e no Playground. As atividades encontradas nesses locais estão relacionadas ao lazer 

passivo e ativo. Enquanto no Largo há predominância do lazer passivo, como sentar, ver o 

movimento e conversar, no Playground, a atividade principal é o lazer ativo, com as crianças 

correndo e brincando. Com uma concentração um pouco menor, ainda se verifica usuários 

que praticam atividades de lazer nas mesas de xadrez, no Largo do Coreto e nos encontros 

das circulações dos largos com as calçadas da Rua 24 de Maio, onde há comércio de 

alimentos e escritório de apoio da empresa de transporte coletivo.  

Os locais que se destacam por grande número de usuários com a prática de 

atividades de lazer também apresentam maior número de bancos e lixeiras, estando em 

concordância com os dados obtidos através do levantamento físico. Desse modo, conforme 



112 
 

a revisão da literatura, capítulo 2 (item 2.3.2) as atividades sociais e opcionais aumentam de 

acordo com a qualidade do ambiente físico, sendo esse um aspecto importante para o uso e 

permanência dos usuários no local. Nesse caso, a existência de mobiliário urbano é um fator 

que proporciona uma melhor qualidade urbana ao ambiente da praça.  

As atividades exercidas pelos usuários que trabalham na Praça Tamandaré, são em 

sua maioria, comércio e prestação de serviços. A maior concentração de trabalhadores 

ocorre na extremidade próxima à Rua Luiz Lorea, sendo elevada também junto aos 

terminais urbanos da rua 24 de Maio. (Fig. 4.19). Os resultados indicam que a localização da 

maioria dos trabalhadores está nos principais acessos à Praça, ou seja, nas entradas entre 

os terminais urbanos pela rua 24 de Maio e nas esquinas da rua Luiz Lorea. Nesse sentido, 

além do mapa comportamental verificar um maior número de trabalhadores próximos aos 

locais de maior confluência dos demais usuários, ainda contribui para esses resultados os 

dados obtidos com o mapa de fluxos (Fig. 4.20), o qual apresenta alto trânsito nos locais 

onde existem principalmente os ambulantes. 

 

 

Figura 4.19: Mapa comportamental dos usuários que trabalham na Praça Tamandaré. (Fonte: 

autora, 2014). 
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Figura 4.20: Mapa de Fluxos da Praça Tamandaré. As setas foram indicadas somente quando 

verificado o sentido prioritário do trajeto, na maioria dos casos o movimento ocorria nos dois sentidos. 

(Fonte: autora, 2014).  
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A contribuição de pessoas vindas das ruas do entorno, as quais cruzam a praça, e, 

conforme os resultados dos mapas de integração, essa configuração espacial contribui para 

número mais elevado de usuários nos principais caminhos transversais, devendo ser 

considerado que a rua 24 de Maio, a qual tem três terminais dos quatro previstos 

implantados, deixa somente esses acessos livres para adentrar a praça.  

É necessário observar para a análise do mapa comportamental, o qual não apresenta 

usuários estáticos ou dinâmicos na calçada da Rua 24 de Maio no trecho entre os acessos 

do Monumento à Bento Gonçalves e o coreto, que este passeio está obstruído pelas obras 

para implantação do terminal urbano as quais foram iniciadas em 2012 e paralisadas pelo 

IPHAN no mesmo ano, por falta de laudo arqueológico. (Fig. 4.21). Esse terminal teve sua 

obra embargada pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) por falta 

de laudo arqueológico, ficando a calçada da Praça Tamandaré obstruída para circulação. 

Desse modo, as pessoas não utilizam o local nem para passagem, observando no mapa de 

fluxos que as pessoas contornam o local, e, de acordo com o marco teórico, capítulo 2 (item 

2.3.2), isso ocorre pela baixa qualidade urbana do local que está sem pavimentação e com 

areia revirada.  

 

 

Figura 4.21: Imagem do trecho obstruído da calçada da Rua 24 de Maio. (Fonte: autora, 

2014). 

 

Os dados obtidos com o mapa de fluxos apresentam uma grande movimentação de 

pedestres no interior da Praça Tamandaré. Os locais que registram esse trânsito intenso 

ligam o acesso central da rua 24 de Maio à esquina das ruas General Neto e Luiz Lorea, 

passando pelo Largo do Coreto. Os resultados também verificam grande quantidade de 

pessoas em movimento nos largos, indicando que a maioria dos trajetos encaminha às 

pessoas para esses dois locais. Desse modo, a revisão da literatura, conforme capítulo 2 
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(item 2.3.2) reafirma esse local como propício para atividades opcionais relacionadas a 

sentar e ver o movimento de pessoas, sendo essa última destacada como um grande 

atrativo de pessoas. 

Ainda a investigação realizada através do mapa de fluxos verifica que há um maior 

número de pessoas circulando por trás dos terminais urbanos do que pelas calçadas 

perimetrais da Praça, indicando que esses elementos são barreiras físicas para a passagem 

de pessoas, as quais preferem trilhar um caminho de areia a utilizar os passeios 

pavimentados com ladrilho hidráulico e pedra. Entretanto, através do mapa comportamental 

é possível averiguar que o elemento físico do terminal urbano não é prejudicial para o 

trânsito de pedestres, pois a localização de sua estrutura não interrompe a calçada 

existente, somente a sua cobertura avança até o acesso dos usuários do transporte coletivo 

ao ônibus urbano. Desse modo, essa redução de fluxo ocasionada por esses elementos 

está condicionada a sua utilização, ou seja, a aglomeração das pessoas as quais esperam o 

transporte urbano é que tornam o espaço da calçada estreito para a circulação de 

pedestres, dificultando a passagem dos mesmos no local.  

Essas informações juntamente com os mapas de integração analisados e a revisão 

da literatura, mostram que, sendo o terminal urbano um atrativo de pessoas e os passeios 

públicos da rua 24 de Maio os caminhos mais integrados do entorno e da própria Praça, os 

passeios onde se localizam os terminais urbanos não estão dimensionados para suportar as 

duas atividades existentes na Praça. Ainda, esse fato dificulta o acesso de outras pessoas, 

mas não impede que exista fluxo de pedestres em outros locais da praça.  

Desse modo, a área de estudo é considerada, conforme o marco teórico apresentado 

no capítulo 2 (itens 2.3.2 e 2.8), como local atrativo à população e indutor de grande fluxo de 

pessoas, apresentando atividades necessárias11 às quais também contribuem para prática 

de atividades opcionais12. Ainda com destaque para a atividade diretamente relacionada ao 

transporte coletivo com o maior número de usuários, seguido pelas atividades de lazer. 

Esses dados confirmam que a praça possui vitalidade urbana e que os terminais são 

atrativos que contribuem para isso. (Tabela 4.1). 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Atividades necessárias: são atividades que independem da condição do espaço construído, tais como: ir ao 
trabalho, ir à escola, esperar o ônibus, levar encomendas aos clientes (GEHL, 2013, pp.20-21). 
12

 Atividades opcionais: são atividades que estão mais ligadas à recreação, tais como: caminhar no calçadão, 
ficar em pé e olhar a cidade, sentar-se para apreciar a paisagem e/ou o movimento (GEHL, 2013, pp.20-21). 
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GRUPOS DAS ATIVIDADES DIAS DAS OBSERVAÇÕES 

 SÁBADO SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA 

LAZER – ATIVIDADES 

OPCIONAIS (pessoas 

sentadas, jogando, 

conversando, olhando o 

movimento, comprando, 

brincando com bichos, etc.) 

 

256 

 

347 

 

295 

TRABALHO – ATIVIDADES 

NECESSÁRIAS (barbeiros, 

garis, comerciantes, 

motoristas, etc.) 

 

73 

 

84 

 

75 

ÔNIBUS – ATIVIDADES 

NECESSÁRIAS (pessoas 

nos terminais e pontos de 

ônibus) 

 

378 

 

433 

 

553 

Tabela 4.1: Tabela das principais atividades e número de usuários encontrados em cada dia. 

(Fonte: Autora, 2013). 

 

4.1.5. Percepção dos Grupos de Usuários 

 

Para investigar a percepção dos distintos grupos de usuários da Praça Tamandaré 

em relação à influência dos terminais urbanos na praça, foram aplicadas entrevistas a 

pessoas dos grupos selecionados (moradores do entorno, trabalhadores da praça, pessoas 

que esperam o ônibus no terminal urbano e pessoas que praticam atividades opcionais). 

(Apêndice B e Apêndice C). Os resultados dessa análise juntamente com a verificação da 

integração e visibilidade do local permitiu avaliar o impacto da inserção dos terminais 

urbanos no comportamento e no grau de satisfação do mesmo. É necessário considerar 

que, apesar da divisão dos usuários em grupos, eles não são excludentes e eventualmente 

tanto os moradores do entorno quanto os trabalhadores do local esperam o ônibus nos 

terminais urbanos ou praticam atividades opcionais. 

Desse modo foram analisadas às questões de número 11, 12, 14, 15 e 16 da 

entrevista (Apêndice C). Sendo elas, respectivamente, as seguintes questões: “O que você 

acha dos novos terminais urbanos da Praça Tamandaré?”; “O que você mais gosta nos 

terminais urbanos da Praça Tamandaré? ”; “E o que menos gosta? ”; “Quando você espera o 

ônibus, você se sente em uma Praça? Por quê? ”; “Você acha adequada a localização do 

terminal urbano central na Praça Tamandaré? Por quê? ”; e “A partir dessas propostas 
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realizadas pelos alunos do 9° semestre de Arquitetura e Urbanismo da UFPEL para 

localização e modelo para os terminais urbanos da área central de Rio Grande, o que você 

acha que poderia ser feito para valorizar a paisagem da Praça? ”. 

Para análise do grau de satisfação do usuário quanto ao terminal urbano, os dados 

obtidos foram reunidos e formaram categorias positivas e negativas, indicando que a 

totalidade dos entrevistados reconhece a funcionalidade do terminal urbano implantado 

devido à proteção aos usuários contra as intempéries. Os grupos de pessoas que esperam 

o ônibus, praticam atividade de lazer e trabalham na praça, apresentaram respostas que 

comparavam as antigas paradas de ônibus aos equipamentos atuais, sendo constatado o 

descontentamento desses usuários com o elemento anterior.  

As paradas de ônibus existentes anteriormente tinham uma composição formal que 

se preocupava com o conforto dos usuários que esperavam o transporte público, mas não 

eram tão efetivos na proteção contra as intempéries, não contemplando a área de embarque 

e desembarque de passageiros, pois sua cobertura não avançava na calçada, nem era tão 

extenso para comportar o volume de pessoas nos horários de pico. (Fig. 2.2). Dessa forma, 

os principais fatores responsáveis pelo descontentamento dos usuários com esse elemento, 

são também aqueles que não alteravam tanto a integração do entorno com a praça, nem a 

ambiência da mesma. Assim, verificando que o novo elemento atende às necessidades dos 

usuários e, apesar de comprometer o passeio público que se torna parte do terminal urbano 

e impactar a visibilidade e ambiência da praça, conforme os dados apresentados nos mapas 

de visibilidade e isovista, somente os moradores do entorno percebem esses problemas. 

 

 

Figura 4.22: Vista do passeio público da Rua 24 de Maio, antes da implantação dos terminais urbanos 

atuais. (Fonte: google Maps, imagem agosto de 2011). 

 

Os resultados verificam uma dificuldade dos usuários em indicar problemas ou 

criticar esse novo elemento, pois a questão sobre o que menos gostam dos terminais 

urbanos recebia frequentemente a resposta “nada”, “não tem”, entre outras negativas. Nesse 

sentido foram analisados dois aspectos, inicialmente a atividade necessária relativa ao 
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deslocamento através do transporte público e a tendência à aprovação desse novo 

elemento devido ao anterior não contemplar suas necessidades. 

Desse modo, o terminal urbano inserido em 2012 é percebido pela maioria como um 

elemento que atende a questão funcional de proteção contra as intempéries, é mais 

espaçoso e tem maior número de bancos para os usuários, sendo aceito pelos usuários do 

transporte público, os quais necessitam do mesmo para deslocamento entre suas 

residências e o trabalho ou a escola, e avaliam o aspecto do conforto como muito 

importante, conforme afirma a revisão da literatura, capítulo 2 (item 2.2.1). Nesse sentido, 

fatores como proteção contra as intempéries, capacidade adequada ao número de usuários, 

fácil embarque e desembarque, com menor desnível entre a calçada e o acesso ao ônibus 

são responsáveis pela preferência desse novo elemento, sendo também esses aspectos 

considerados pelos usuários como mais importantes do que a ambiência e a estética 

urbana. 

As entrevistas também verificam que algumas pessoas que aguardam o ônibus 

nesses terminais urbanos, não possuem qualquer relação com a Praça Tamandaré, suas 

atividades, monumentos ou sua história, emitindo os seguintes posicionamentos para a 

pergunta sobre a importância da Praça Tamandaré para a Cidade de Rio Grande: “acho que 

é (importante) porque muitas pessoas que vem de fora visitam”; e “... para quem não mora 

aqui é bonito”. Além de respostas para a pergunta “O que você acha que falta na Praça 

Tamandaré? Por quê? ”: “eu não sei te dizer por que eu não presto atenção”. Nesse 

contexto, o fato das pessoas que esperam o ônibus ficarem de costas para a Praça contribui 

para a baixa atratividade da mesma, afastando esses usuários para a prática de outras 

atividades no local, gerando desinteresse pela praça pública e reduzindo as possibilidades 

de convivência e humanização. 

Nesse sentido os grupos de pessoas que esperam o ônibus, praticam atividade de 

lazer e trabalham na praça quando relatavam algum ponto negativo quando questionados 

sobre o que não gostavam dos terminais urbanos, apresentavam críticas ao sistema de 

planejamento e gestão do transporte público, como falta de placas indicativas de horário e 

atrasos. Os entrevistados que avaliaram os aspectos sobre a paisagem e estética urbana, 

acessibilidade e visibilidade foram os moradores do entorno. Essas pessoas apresentaram, 

em sua maioria, descontentamento com a inserção dos terminais urbanos, sendo que a 

avaliação realizada por esse grupo revela considerações negativas quanto ao tamanho dos 

terminais urbanos e à diminuição da acessibilidade e da circulação nesses locais. Ainda os 

moradores do entorno indicaram problemas de gestão que impactam na ambiência e 

acessibilidade da Praça, salientando que a praça deveria ser um local de parada de ônibus, 

mas não fim e início das linhas de transporte público. (Tabela 4.2). 
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SOBRE OS TERMINAIS 

CATEGORIAS POSICIONAMENTOS POSITIVOS  

QUALIDADE URBANA GRUPO A: (1) antes era sucateado; 

 

ESTÉTICA URBANA 

GRUPO B: (1) bonito; 

GRUPO C: (2) lindo; 

GRUPO D: (1) bonito;  

 

FUNCIONALIDADE 

GRUPO A: (2) proteção contra intempéries; (1) tem onde ficar; 

GRUPO B: (1) proteção contra intempéries; (1) mais espaçoso;  

GRUPO C: (2) proteção contra intempéries; (2) mais espaçoso; 

(1) tem banco; 

GRUPO D: (2) proteção contra intempéries; (1) serviço de 

deslocamento; (1) práticos; 

SEGURANÇA GRUPO C: (1) não fica com as costas no ar; 

CATEGORIAS POSICIONAMENTOS NEGATIVOS  

ESTÉTICA URBANA GRUPO D: (1) é feio; (1) descaracterização da praça; (1) 

destaque maior do que a praça; (1) forma inadequada para o 

local; (1) inexistência de elementos como esse em praças de 

outras cidades e países; 

ACESSIBILIDADE À 

PRAÇA 

GRUPO D: (2) grande extensão; (1) diminui o acesso; (1) barreira 

física; (1) calçamento mais plano; (1) atrapalham a circulação na 

calçada; (1) fica muito confuso, difícil de circular; 

VISIBILIDADE GRUPO D: (1) barreira visual; 

PLANEJAMENTO E 

GESTÃO DO 

TRANSPORTE 

PÚBLICO 

GRUPO A: (1) ter placa indicativa do horário; 

GRUPO B: (1) atrasos;  

GRUPO D: (2) não deve ser ponto final, só para circulação; (1) 

terminais urbanos deviam ficar ao longo de perimetrais; (1) ter 

placa indicativa do horário;  

 

Grupo A: pessoas que esperam o ônibus nos novos terminais urbanos. GRUPO B: 

pessoas que praticam alguma atividade opcional na praça. GRUPO C: pessoas que 

trabalham na praça. GRUPO D: pessoas que moram no entorno da praça. 

Tabela 4.2: Categorias positivas e negativas da percepção do usuário quanto ao terminal 

urbano. (Fonte: Autora, 2014). 

 

Com o objetivo de analisar a percepção do usuário quanto à integração da Praça 

Tamandaré com o restante da cidade, foi investigada a pergunta 15: “Você acha adequada à 

localização do terminal urbano central na Praça Tamandaré? Por quê? ”. Os dados obtidos a 
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partir da análise dessa pergunta indicaram que a maioria dos usuários entende que os 

terminais de ônibus urbano estão bem localizados, sendo a Praça Tamandaré um lugar 

estratégico, que fica próximo a maioria dos comércios e serviços, sendo referência para a 

maioria das pessoas. O grupo de moradores do entorno foi o único que se posicionou contra 

a localização de terminais urbanos na Praça Tamandaré, justificando a resposta com 

problemas de segurança, de uso da praça e até sugerindo possíveis soluções, tais como 

“Porto Alegre utiliza paradões em grandes avenidas”. Esses dados corroboram com os 

resultados do mapa de integração os quais apresentam a Praça Tamandaré como um lugar 

muito integrado na região, sendo a rua 24 de Maio uma via indicada para inserção de 

terminais urbanos, entretanto a visibilidade da mesma pelas pessoas do entorno está 

prejudicada.  

A partir da análise das respostas às perguntas 4, 7 e 16 da entrevista (Apêndice C), 

sendo essas respectivamente: “Você evita passar em algum lugar na Praça Tamandaré? 

Qual? ”; “E qual o lugar que você menos gosta? Por quê? ”; e “A partir dessas propostas 

realizadas pelos alunos do 9° semestre de Arquitetura e Urbanismo da UFPEL para 

localização e modelo para os terminais urbanos da área central de Rio Grande, o que você 

acha que poderia ser feito para valorizar a paisagem da Praça? ”, foram obtidos dados 

relativos à percepção do usuário quanto à influência do terminal urbano na integração e no 

campo visual da Praça Tamandaré e de seu entorno. Esses resultados indicam conflitos 

entre os distintos grupos de usuários. 

O grupo de moradores do entorno percebem os terminais urbanos como uma 

barreira física e visual, indicando que há redução da acessibilidade devido a esses 

elementos dificultar o acesso à Praça Tamandaré e a passagem por suas calçadas 

periféricas, bem como poluírem visualmente a paisagem urbana, manisfestando-se da 

seguinte forma: “Eu acho que eles atrapalham ali, porque eles concentram pessoas ali. 

Então atrapalham a circulação da praça. Eu acho que isso aí evita também que as pessoas 

procurem mais a praça como lazer. Porque eu acho que fica muito confuso ali, fica difícil 

circular”. 

Os demais grupos de usuários inicialmente não concordam, entretanto, ao apreciar 

outros formatos de terminais urbanos, apresentaram posicionamentos que revelam algum 

descontentamento com a integração e visibilidade da Praça e seu entorno, manifestando 

sua opinião ao ponderar que rua onde passa o ônibus poderia ficar entre a Praça e os 

terminais, da seguinte forma: “ficaria legal, teria uma calçada para os pedestres também”. 

Nesse sentido, foi verificado que as respostas do grupo de pessoas que praticam atividades 

de lazer, indicam outras propostas de terminais urbanos para a Praça, justificando suas 

escolhas com a necessidade de uma calçada para os pedestres. Isso indica que as 
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calçadas perimetrais onde estão instalados os terminais urbanos são apropriadas para as 

pessoas que esperam o ônibus, entretanto não há espaço para circulação de pedestres.  

A partir da análise das respostas para a escolha de qual das propostas de terminais 

urbanos para a Praça Tamandaré é a mais adequada para a valorização do ambiente da 

praça, é que os grupos de usuários que praticam atividades de lazer; trabalham na praça e 

utilizam o transporte público apresentaram avaliações que ultrapassaram a perspectiva 

funcional e refletiram sobre o impacto na ambiência. Esses resultados mostram que a 

maioria dos entrevistados não optou pelo terminal urbano existente no local, emitindo 

justificativa as quais estão relacionadas à paisagem e estética urbana. (Tabela 4.3). A 

revisão da literatura, capítulo 2 (item 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7), aponta que a cultura e as 

experiências vividas influenciam a percepção dos usuários, sendo necessária a introdução 

de novas propostas, com imagens do observador voltado para a praça, para o surgimento 

de novos panoramas sobre o mesmo tema. 

Esses dados reforçam os resultados apresentados no mapa de integração, mapa 

comportamental e mapa de fluxos, os quais registram um desvio do trajeto das pessoas nos 

passeios perimetrais onde estão localizados os terminais urbanos. Desse modo, o resultado 

indica que muitas pessoas que circulam pelas calçadas perimetrais da Praça, ao 

encontrarem as calçadas com muitas pessoas esperando o ônibus, desviam seu trajeto, 

passando por trás dos terminais urbanos, em caminhos de areia, ou adentram pelos 

acessos pavimentados com ladrilho hidráulico os quais levam ao centro da Praça. A revisão 

da literatura, capítulo 2 (item 2.3.2), apresenta a importante relação entre o fluxo de pessoas 

e as dimensões do espaço destinado à circulação, demonstrando que a inserção dos 

terminais urbanos nas calçadas perimetras da Praça Tamandaré, não está adequada, 

afetando negativamente a integração da Praça com o entorno e dificultando o acesso à 

mesma. 

O grupo de pessoas que trabalham na Praça Tamandaré também utiliza a existência 

da calçada como justificativa para escolher outra proposta de terminal urbano.  Além disso, 

outras respostas do mesmo grupo relatam a preocupação com a visibilidade da praça. O 

grupo de pessoas que esperam o transporte público nos terminais urbanos mostra em suas 

respostas descontentamento com o fato de ficar de costas para a Praça, o que indica a 

perda da visibilidade da praça para esse usuário. Esses dados verificam que a proposta 

implantada não atende o aspecto relacionado ao campo visual, gerando o afastamento de 

algumas pessoas as quais poderiam aproveitar o espaço diferenciado enquanto aguardam o 

ônibus ou entre os seus afazeres no entorno. 
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Qual opção de escolha dos terminais propostos? Por quê? 

GRUPO OPÇÃO POR QUÊ? 

LAZER 

 C 

Se a rua fosse entre a praça e os terminais, ficaria 

legal, teria uma calçada para os pedestres também... 

É, é esse ficaria legal. 

A Ah, não sei, foi a que mais me chamou a atenção. 

B 
Mais seguro também. Mas eu acho mais bonito 

também, destaca mais, com isso aqui ó. 

E ... 

   

TRABALHO 

B e D Sim, pelo visual... Pelo visual são melhor. 

C 

Ah, essa calçada ali, essa calçada chamou a atenção, 

essa calçada podia ser bem mais decorada. Esse tipo 

de calçada aí 

B 
É uma cobertura total da rua. Muito boa. É importante 

para a cidade. 

C 
Iria dar mais um foco na praça. Hoje todo mundo fica 

de costas para a praça. 

D Tá bonita! Diferenciada. 

   

ÔNIBUS 

C É bem legal. 

C ... 

E ... 

C 
Ficar de frente pra praça. Até pra gente cuidar o 

movimento. 

   

MORADOR 

A 

Pelo fato de ser um plano onde tu visualiza a praça e 

ao mesmo tempo não agride todo o aspecto da das 

árvores, dos elementos que chamam a atenção. As 

outras de alguma forma, agridem o aspecto da praça, 

a primeira não. É a que mais sinaliza o ambiente 

urbano, a praça com a questão do visual e ao mesmo 

tempo da mobilidade urbana. 

A e D 

E esse aqui o “D” parece mais aberto também. O “A” 

tem mais a ver com a praça, parece que não afeta 

tanto a visão, o “A”. Interfere menos. Eu fico entre o 
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“A” e o “D”. 

... 

Eu, eu acho que não deve fechar a rua. Eu acho que 

na praça não deve ter nada. Algo que fosse muito 

leve. Algo que eu não estou vendo em nenhuma 

dessas propostas.  

   

Tabela 4.3: Categorias positivas e negativas da percepção do usuário quanto ao terminal 

urbano. (Fonte: Autora, 2014). 

 

Os mapas de visibilidade e isovistas já indicavam que o maior impacto na paisagem 

urbana era percebido pelo observador localizado do lado de fora da Praça, nas ruas do 

entorno. Desse modo, os resultados das entrevistas corroboram, demostrando que os 

moradores do entorno da Praça Tamandaré são capazes de avaliar a influência dos 

terminais urbanos na paisagem urbana com mais clareza do que os demais usuários, sendo 

esses últimos, pessoas que trabalham, esperam o ônibus ou praticam atividade de lazer no 

interior da Praça. Nesse sentido, os terminais urbanos impactam mais negativamente no 

grau de satisfação dos moradores do entorno, do que nos demais usuários. 

A partir desses dados é possível verificar que a inserção desses novos terminais 

urbanos, apesar de apresentar alto grau de satisfação do usuário quanto a sua 

funcionalidade, apresenta baixo grau de satisfação dos mesmos quanto ao impacto gerado 

pelo mesmo na ambiência urbana da Praça. Desse modo, aspectos ligados à estética 

urbana e identidade da Praça Tamandaré, como a marcação de seu passeio público 

periférico, sua vegetação e arborização, as quais são características tipológicas de praças 

públicas romântico-clássicas conforme capítulo 2, item 2.3.1, foram alterados. Sendo 

indicadas nas entrevistas como motivos que fazem as pessoas do entorno evitar adentrar ou 

circular nas calçadas da Praça Tamandaré. 

Para compreender o comportamento dos usuários na Praça Tamandaré foram 

analisadas as respostas relativas às atividades existentes nesse lugar juntamente com o 

mapa comportamental e mapa de fluxos. Alguns espaços no interior da praça como os 

largos e os caminhos que passam por eles, as pontes e os viveiros receberam destaque nas 

respostas dos entrevistados, sendo lugares aonde são praticadas atividades opcionais. 

Esses dados confirmam junto ao mapa de fluxos que a passagem de pessoas, contribui para 

a existência de atividades opcionais, sendo a contemplação, sentar, conversar e ver o 

movimento, as mais apontadas pelos usuários. (Tabela 4.4).  

Ainda se verifica as respostas que indicam as diversas atividades existentes, sendo 

elaborada uma lista das atividades opcionais e necessárias (Tabela 4.5). Esses dados 

apresentam um registro com uma variedade maior de atividades opcionais do que de 
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atividades necessárias. As respostas destacam as atividades opcionais relacionadas ao ato 

de passear, ver movimento de pessoas, local para encontros e trazer os filhos, ainda 

existindo outras atividades como tomar chimarrão, olhar os animais, sentar, descansar, se 

distrair, namorar, relaxar, sentar para conversar e agregar a população.  

 

LOCAL mais gosta 

 

 

USUÁRIOS 

 

 

POR QUÊ? 

 

Coreto 5 Movimento 

Monumento à Bento 

Gonçalves 
4 

Fator Histórico e Movimento 

Playground 3 Trabalho e lazer ativo. 

Lagos 2 Descansar e conversar 

Viveiros dos Macacos 2 Contemplação 

Circulação Central entre 

Monumento à Bento 

Gonçalves e Rua 24 de 

Maio 

1 

Movimento  

Caminho da esquina Rua 

Neto e Luiz Lorea, 

passando pelo Coreto, 

até a Rua 19 de Fevereiro 

1 

Movimento  

Ponte próxima ao coreto 1 Sentar e conversar 

Chafariz 1 Contemplação 

Recanto próximo à ponte 

de madeira 
1 

Contemplação 

   

Tabela 4.4: Tabela com os locais que mais agradam às pessoas. (Fonte: Autora, 2014). 

 

As atividades necessárias ficam resumidas em atravessar a praça, esperar o ônibus, 

trabalhar e passar pelo entorno. Apesar do número de atividades opcionais se sobrepor às 

necessárias, os resultados do mapa comportamental apresentam um número de usuários 

realizando atividades necessárias muito superior (273 esperam o ônibus e 40 trabalhadores) 

aos que praticam atividades opcionais (90 pessoas). Esses dados são um indicativo que as 

atividades necessárias geradas pelo transporte de ônibus urbano são importantes para a 

vitalidade urbana do lugar. 
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Sobre a análise das respostas sobre os posicionamentos negativos dos usuários 

quanto à praça e sobre os locais internos à praça que eles menos gostam, se verifica a falta 

de segurança e a manutenção como os principais problemas constatados.  

 

ATIVIDADES NA PRAÇA TAMANDARÉ 

ATIVIDADES 

OPCIONAIS 

GRUPO A: (2) passear; (1) olhar os macacos; (1) tomar chimarrão; (1) 

sentar; (1) descansar; (1) distração; 

GRUPO B: (2) ver movimento das pessoas; (2) lugar de encontro; (1) 

distração; (1) dar uma volta; (1) sentar; (1) marcar encontro; 

GRUPO C: (2) passear, (2) trazer os filhos; (1) namorar; (1) sentar para 

conversar; (1) tomar um mate; 

GRUPO D: (1) relaxar; (1) descontrair; (1) agregar a população; (1) 

lugar de encontro;  

ATIVIDADES 

NECESSÁRIAS 

GRUPO A: (1) atravessar; (1) esperar ônibus;  

GRUPO B: (1) esta aqui é uma praça central, não tem como não 

passar por aqui; (1) sustentar minha família; (1) atravessar;  

GRUPO D: (2) passar pelo entorno; (1) esperar ônibus; 

Grupo A: pessoas que esperam o ônibus nos novos terminais urbanos. GRUPO B: 

pessoas que praticam alguma atividade opcional na praça. GRUPO C: pessoas que 

trabalham na praça. GRUPO D: pessoas que moram no entorno da praça. 

Tabela 4.5: Tabela com as atividades praticadas na praça. (Fonte: Autora, 2014). 

 

O marco teórico, capítulo 2, (item 2.3.2) faz referência à vitalidade urbana, ou seja, a 

importância da presença de pessoas nas ruas para que umas vigiem os atos das outras, 

afirmando que a movimentação de pessoas na rua é uma forma de vigilância natural a qual 

contribui para a segurança pública. Esse indicativo se confirma através dos mapas 

comportamentais, os quais apresentam uma série de atividades opcionais juntamente com 

as atividades necessárias, ou seja, nos locais onde existe maior movimento de pessoas 

outras pessoas vão se aproximando. Por exemplo, junto aos terminais urbanos, se 

instalaram trailers que vendem comidas rápidas atraindo outras pessoas, sendo que esse 

movimento contribui para a sensação de segurança. Entretanto, se observa que quando 

essas atividades geram um fluxo de pessoas muito alto, ocorre uma reversão do aspecto de 

segurança e o local não mais transmite a sensação de bem-estar.  

O movimento de pessoas no Largo do Coreto e junto aos terminais urbanos é visto 

como outro fator negativo, gerando desconforto e insegurança. (Tabela 4.6). Esse fato é 

revelado através de posicionamentos quanto à incompatibilidade do movimento de pessoas 

com atividades opcionais mais tranquilas, como sentar e conversar, relaxar e passear, sendo 
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que os moradores do entorno relatam “ (a praça) é um espaço para descansar, para 

conversar e está aquela confusão... são muitos ônibus que param, são muitas linhas que 

circulam muito”. Ainda há problemas quanto à sensação de segurança, onde os 

entrevistados manisfestam os seguintes posicionamentos: “se eu entro na Praça tem que 

ser com alguém” e “eu acho que não tem segurança, em primeiro lugar. Então, não tem 

como ninguém circular na praça. A gente evita, inclusive durante o dia”. 

 

LOCAL menos gosta USUÁRIOS POR QUÊ? 

Próximo ao Monumento à 

Bento Gonçalves à noite 
6 

Falta segurança (jovens vândalos) 

Todo o interior à noite 3 Falta segurança 

Terminais Urbanos* 

2 

Muito movimento, barreira física e visual 

(poluição visual e atrapalham a 

circulação nas calçadas da praça). 

Largo do Coreto 1 Muito movimento 

Largo do Coreto à noite 1 Falta segurança 

Embaixo das árvores e 

perto dos bambus 
1 

Falta segurança (é perigoso) 

Todo o interior  1 Falta segurança 

Viveiros dos Macacos 1 Problema de Gestão (cheiro ruim) 

Circulação Interna 

quando chove 
1 

Falta de manutenção 

*moradores do entorno 

 

Tabela 4.6: Tabela com os locais que os entrevistados não gostam ou evitam passar. (Fonte: 

Autora, 2014). 

 

Esses dados são indicados nas justificativas das respostas à pergunta dos locais os 

quais são evitados ou rejeitados pelos entrevistados (Apêndice E e Tabela 4.6). Alguns dos 

locais apontados pelos entrevistados como aqueles que se procura evitar ou que menos 

gostam (área próxima ao monumento à Bento Gonçalves, terminais urbanos e largo do 

Coreto), também são destacados nos mapas de integração, mapa de fluxo e mapa 

comportamental como locais de grande concentração de usuários. Desse modo, é verificado 

que quando o volume de pessoas é muito alto, o espaço fica tumultuado e confuso, gerando 

desconforto e insegurança. Também se pode afirmar que a multiplicidade de usos e o 

movimento de pessoas, somente é positivo quando as dimensões do espaço comportam o 

número de usuários e as atividades pretendidas. 
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A revisão da literatura, capítulo 2 (item 2.4 e 2.6) trata o aspecto da segurança como 

um dado importante para a utilização do espaço público, apresentando diretrizes de projeto 

que favorecem ou minimizam essa sensação, indicando a importância de o usuário enxergar 

o início e o final de seu trajeto. Nesse sentido, as entrevistas, os mapas comportamentais, 

de visibilidade e isovistas, verificam que a falta de segurança apontada pelos usuários da 

Praça também está relacionada com a baixa visibilidade. A falta de segurança é o ponto 

negativo mais apontado pelos usuários, bem como a justificativa mais indicada para evitar 

ou não gostar de alguns locais da praça. (Tabela 4.6 e 4.7). Os locais apontados nas 

entrevistas são os mesmos indicados nos mapas comportamentais, de visibilidade e 

isovistas, como espaços com baixa visibilidade e com menor número de usuários, sendo 

eles as áreas em volta do largo com o Monumento ao General Bento Gonçalves e os 

caminhos entre bambus e atrás terminais urbanos. 

SOBRE A PRAÇA 

CATEGORIAS POSICIONAMENTOS NEGATIVOS 

SEGURANÇA GRUPO A: (3) segurança; 

GRUPO B: (2) segurança à noite; (2) segurança; 

GRUPO C: (2) segurança; (1) segurança à noite; 

GRUPO D: (2) segurança; 

MANUTENÇÃO GRUPO A: (1) necessitam obras; (1) pisos quebrados; 

GRUPO C: (2) limpeza água do lago;  

GRUPO D: (1) conservação dos brinquedos; (1) limpeza; (1) 

abandonada; (1) malcuidada; (1) poda da vegetação 

ILUMINAÇÃO GRUPO C: (1) mais iluminação;  

GRUPO D: (2) iluminação;  

GESTÃO DO ESPAÇO GRUPO C: (2) mais eventos; (1) mais animais; 

GRUPO D: (1) permanência dos animais; (1) ligar o chafariz; (1) 

eventos; 

POLUIÇÃO GRUPO D: (1) sonora; (1) visual; (1) atmosférica; 

Grupo A: pessoas que esperam o ônibus nos novos terminais urbanos. GRUPO B: 

pessoas que praticam alguma atividade opcional na praça. GRUPO C: pessoas que 

trabalham na praça. GRUPO D: pessoas que moram no entorno da praça. 

Tabela 4.7: Tabela com as categorias apontadas nos posicionamentos negativos em relação 

à Praça. (Fonte: Autora, 2014). 

 

A análise da composição formal do terminal urbano (Apêndice A) juntamente com 

mapa comportamental constata que o terminal urbano é uma barreira física e visual devido 

ao material e forma desse elemento urbano, bem como pelo número de usuários que 
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esperam o ônibus nessas plataformas. Esse resultado é confirmado pelos moradores do 

entorno os quais indicam que os terminais urbanos são locais com muito fluxo e acúmulo de 

pessoas e por isso utilizam os passeios públicos dos quarteirões adjacentes, conforme 

demonstra o trecho da entevista aplicada: “eu percorro o entorno da Praça todos os dias”. 

Os mapas de isovistas e visibilidade apresentam dados que revelam a diminuição do campo 

visual, percebido principalmente para as pessoas do entorno, sendo que essa união de 

resultados indica que as pessoas tendem a não adentrar à praça pela pela sensação de 

insegurança que o fechamento do acesso a mesma proporciona. 

Ainda como pontos negativos da Praça Tamandaré foram verificados a falta de 

manutenção, falta de iluminação, problemas de gestão do espaço público e poluição visual e 

física. (Tabela 4.6). Esses dados apontam que há descuido com aspectos fundamentais para 

a qualidade urbana do espaço público. O descaso com a limpeza do lago, com a reposição 

do ladrilho hidráulico que está quebrado ou solto, com a poda constante da vegetação, além 

da distribuição insuficiente de luminárias e de muitas lâmpadas quebradas, foram situações 

apresentadas nas respostas dos usuários. Essas informações indicam que a Prefeitura 

Municipal não atende satisfatoriamente os fatores relativos à manutenção da Praça 

Tamandaré, sendo que isso afugenta as pessoas e deixa o lugar vulnerável a apropriações 

ilegais e intervenções urbanas de caráter público ou privado, conforme indica a revisão da 

literatura, capítulo 2 (item 2.3.2). 

O mapa de visibilidade indica locais com baixa permeabilidade visual o qual 

analisado juntamente com o levantamento físico, constata a presença de seringas, 

preservativos, colchões e cobertores, bem como entulhos de obra, em alguns canteiros com 

vegetação concentrada e sem a devida poda. (Fig. 4.23 e 4.24). Nesse contexto, o baixo 

nível da qualidade urbana do ambiente favorece as ações de vândalos, possibilitando a 

ocupação dos espaços por pessoas que praticam atos ilícitos, tais como roubos, brigas de 

gangues, uso de drogas, entre outros. A falta de manutenção e regramento para o uso dos 

espaços na Praça Tamandaré geram vários problemas sociais que potencializam a 

insegurança nos demais usuários.  
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Figura 4.23: Mapa de Visibilidade depois da implantação dos terminais urbanos. Os círculos 

destacam os locais onde foram encontrados materiais atípicos.  (Fonte: Autora, 2013). 

 

 

Figura 4.24: Imagem de cobertores e de moradores de rua.  (Fonte: Autora, 2013). 

 

4.1.6. Conclusões da Análise do Grau de Integração e Segregação dos 

Caminhos Internos da Praça e seu Entorno e dos Campos de Visibilidade Antes e 

Depois da Inserção do Terminal  

 

Os resultados obtidos através dos métodos aplicados sustentam a hipótese 1 - “as 

barreiras físicas e visuais geradas pelos terminais urbanos criam áreas segregadas, 

aumentando a percepção de insegurança do usuário e contribuindo para redução das 

atividades opcionais dos usuários da praça pública”. A teoria da Sintaxe Espacial, 

apresentada no Capítulo 2 (item 2.8), a qual entende como adequada a localização de 

equipamentos urbanos em vias de alta integração indica que o terminal urbano está bem 

localizado na rua 24 de Maio, visto que a mesma é uma via altamente integrada ao sistema 

viário da cidade e da região. Desse modo, a inserção dos terminais urbanos nessa via 
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corrobora para a mobilidade e acessibilidade urbana do município, já que sendo uma via 

mais integrada à rede viária possibilita acesso rápido e fácil a maioria das pessoas.   

Quanto ao campo visual, os dados resultantes dos mapas de visibilidade e isovistas 

com os observadores nas ruas do entorno, apresentam uma redução da permeabilidade 

visual e da visibilidade principalmente na região periférica da Praça Tamandaré e nas ruas 

24 de Maio e General Vitorino, após a inserção dos terminais urbanos. Enquanto os mapas 

das isovistas com o observador no interior da Praça e a visibilidade no interior da mesma, 

não apresentam significativa alteração no campo visual.  Assim, o impacto da inserção dos 

terminais urbanos na Praça Tamandaré quanto à permeabilidade visual e visibilidade da 

mesma é percebido com mais intensidade pelas pessoas que circulam no entorno da Praça, 

sendo seu efeito minimizado para aquelas pessoas que se encontram no seu interior.  

Os dados obtidos através das entrevistas também indicam que os terminais urbanos 

são percebidos como barreiras físicas e visuais pelos entrevistados, também devido ao 

volume de pessoas nas calçadas, sendo que os mapas comportamental, de integração e de 

fluxos corroboram, constatando elevado número de pessoas nos terminais urbanos, alto 

grau de integração desse passeio tanto em relação à Praça quanto em relação à cidade e o 

desvio do fluxo de pessoas para trás dos terminais urbanos. 

Nesse sentido, é apresentado um problema relacionado ao dimensionamento do 

terminal urbano o qual prevê a utilização das calçadas periféricas pelas pessoas que 

esperam o ônibus, entretanto não avalia a circulação de pessoas no local, indicando que a 

intervenção deveria abranger as duas atividades, conforme indica o marco teórico, capítulo 

2 (item 2.3.2). Ainda é observado que a barreira visual e física estabelecida pelo volume de 

pessoas junto aos terminais urbanos, influencia na atratividade que a Praça Tamandaré 

exerce sobre as pessoas que circulam no entorno, bem como sua forma e materiais 

utilizados também influenciam negativamente na atratividade da Praça para quem espera o 

ônibus. 

Desse modo, esses usuários mais prejudicados, de acordo com os mapas de 

visibilidade e isovistas e com as entrevistas, são os moradores do entorno sendo que esses 

indicam descontentamento por não reconhecer na Praça as atividades relacionadas ao lazer 

e contemplação, associando o grande volume de pessoas à tumulto e confusão. Os 

resultados obtidos indicam ainda que a maioria dos usuários que aguardam o ônibus não 

percebe que o fazem em uma praça pública, sendo avaliado pelo grupo de moradores que a 

preocupação de quem aguarda o transporte público é com o horário e a chegada ou partida 

do ônibus. Nesse sentido, também os demais grupos, em sua maioria, apresentaram o 

mesmo entendimento. 

Esses dados revelam que a posição do terminal urbano o qual fica voltado para as 

ruas do entorno, deixando de costas para a Praça Tamandaré as pessoas que esperam o 
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ônibus, não incentiva a utilização da Praça por elas, sendo esse o grupo com maior número 

de usuários. Desse modo, o terminal urbano gera áreas segregadas as quais ficam 

imediatamente atrás dos terminais urbanos, contribuindo a sensação de insegurança e para 

a redução da atratividade da Praça, consequentemente diminuindo o grau de satisfação dos 

usuários com a mesma e o número de atividades opcionais. Ainda o grande volume de 

pessoas nos terminais urbanos gera insegurança, principalmente às pessoas do entorno, ao 

impossibilitar a permeabilidade visual da continuidade dos trajetos após acessar à Praça 

Tamandaré, fato que também contribui com a redução da atratividade da mesma. 

Entretanto, a aplicação dos mapas comportamental, de fluxos e de integração 

constata grande número de atividades ocorrendo no interior da Praça Tamandaré, elevado 

fluxo de pessoas em alguns caminhos internos, bem como a tendência à concentração e 

fluxo de pessoas. Nesse sentido, de acordo com o marco teórico, capítulo 2 (item 2.3.2), o 

qual indica que as atividades opcionais estão relacionadas também à observação do 

movimento de pessoas, se conclui que as atividades opcionais, tais como caminhadas sem 

destino, apreciação da paisagem, sentar para olhar o movimento, ainda ocorrem, mesmo 

que em número muito inferior à atividade de esperar o ônibus. Entretanto a maioria dessas 

atividades ocorrem distantes dos terminais urbanos da rua 24 de Maio. Ainda a revisão da 

literatura apresenta que as atividades necessárias geram movimentação de pessoas que 

acabam realizando atividades opcionais, sendo verificada que esse conjunto de atividades é 

responsável pela vitalidade urbana existente na Praça Tamandaré. 

Os resultados obtidos através dos métodos aplicados sustentam a hipótese 3 – “os 

usuários dos terminais urbanos que se beneficiam da proteção contra as intempéries têm 

maior grau de satisfação com os mesmos do que os demais grupos de usuários da praça 

pública”. Esses dados revelam que a localização e a funcionalidade dos terminais urbanos 

são percebidas por todos os grupos de usuários como adequadas, sendo que deve ser 

considerado que todos os trabalhadores da Praça, as pessoas que praticam atividades de 

lazer e os moradores do entorno são eventualmente usuários do transporte coletivo. Desse 

modo, a funcionalidade do elemento está relacionada ao maior conforto proporcionado ao 

usuário devido à proteção contra as intempéries e um espaço maior para esperar sentado o 

ônibus.  

O conforto proporcionado pelo novo terminal urbano às pessoas que esperam o 

ônibus é apresentado no marco teórico, capítulo 2 (item 2.21), como um aspecto muito 

importante relacionado ao Plano Nacional de Mobilidade Urbana. Também a localização da 

Praça Tamandaré na cidade do Rio Grande, a qual é indicada no mapa de integração como 

local apropriado para a implantação de equipamentos relacionados à acessibilidade e 

mobilidade urbana também é percebida como estratégica pela maioria dos usuários, os 
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quais indicam que mesmo não tendo terminais urbanos nesse local, deveriam ser mantidos 

pontos de embarque e desembarque, sem o estacionamento dos ônibus no local.  

Nesse contexto, a inserção dos terminais urbanos foi uma modificação pontual 

buscando o conforto ambiental para quem espera o ônibus, objetivando uma remodelação 

no sistema de transporte público. Entretanto não foi realizado um estudo para melhorias na 

totalidade da Praça Tamandaré onde estão localizados esses terminais urbanos. Desse 

modo, o local que recebe a intervenção permanece com os mesmos problemas, deficiências 

e contradições previamente existentes, sendo priorizada a mobilidade e acessibilidade 

urbana. 

 

4.2 IDENTIFICAR SE A INSERÇÃO DO TERMINAL TEM ALGUMA INFLUÊNCIA 

SOB A PERCEPÇÃO DO USUÁRIO QUANTO À IDENTIDADE HISTÓRICA DO LUGAR 

 

Este item será utilizado para investigar o objetivo específico 3, o qual pretende 

analisar se a inserção e um novo terminal urbano tem influência, positiva ou negativa, sob a 

percepção do usuário quanto à identidade histórica do lugar. Para investigar a percepção do 

usuário foi testada a hipótese 2, que trata sobre a interferência negativa dos novos terminais 

urbanos na imagem da praça pública, quando a composição formal dos mesmos não 

considera a identidade local nem a percepção do usuário da praça pública.  

 

4.2.1. Praça Tamandaré suas Características Físicas e Simbólicas 

 

A Praça Tamandaré é uma praça clássico-romântica, conforme descrito no capítulo 2, 

item 2.3, a qual ainda apresenta características tipológicas que auxiliam nessa definição, 

contribuindo para a identificação, orientação e significado simbólico do lugar. Os caminhos 

em cruz, as calçadas periféricas, a arborização, o Lago e suas pontes, o Chafariz, o Coreto, 

o Monumento à Bento Gonçalves, o busto ao Almirante Tamandaré, bem como outras 

esculturas, ainda a antiga casa do guarda e outras edificações protomodernistas, como o 

prédio do antigo terminal de bondes são elementos que compõem a ambiência da Praça 

Tamandaré, sendo relevantes para a identidade e o significado simbólico da Praça 

Tamandaré. (Fig. 4.25). 
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Figura 4.25: Chafariz, busto e escultura existentes na Praça.  (Fonte: Autora, 2014 e Leite, 

2008). 

 

Todos os elementos existentes na Praça Tamandaré nos dias de hoje, devem ser 

compreendidos em seu contexto sócio-cultural, para verificação do valor que os mesmo 

apresentam para a identidade e o valor simbólico dessa praça pública. Desse modo, 

importantes escultores como Teixeira Lopes, Matteo Tonietti, Burene e Érico Zogbi, 

construíram esculturas que registram homenagens a pessoas e fatos memoráveis. Ainda a 

praça apresenta construções que caracterizam períodos distintos no decorrer de sua 

evolução histórica, sendo consideradas relevantes à preservação da identidade desse lugar. 

Ainda parte do mobiliário urbano, como algumas luminárias e bancos, as quais são 

elementos representativos dos diversos períodos passados desde sua implantação, também 

devem ser observadas. (Fig. 4.26). 

 

        

Figura 4.26: Luminária e banco, ambos apresentam características formais da época do 

ecletismo.  (Fonte: Autora, 2014). 
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Esses significados são verificados através das características físicas dos objetos 

analisados de acordo com as tipologias encontradas no paisagismo e na arquitetura de 

diversas épocas. Além das construções, obras de arte e do próprio desenho urbano do 

lugar, ainda existem o mini-zoológico, as mesas de jogo de damas e xadrez e o playground 

que também por suas características físicas tem um significado simbólico, sendo 

representantes das atividades de lazer, convivência e contemplação característica das 

praças públicas. (Fig. 4.27). Os elementos que possuem significado simbólico, conforme 

apresentado no capítulo 2, item 2.5, são aqueles que se tornam referência para a 

população, contribuíndo na construção do sentido do lugar. Desse modo, suas 

características físicas e simbólicas fornecem identidade ao lugar a partir do reconhecimento 

das mesmas pela população. 

    

Figura 4.27: Mini-zoológico - viveiro dos macacos e mesas de xadrez.  (Fonte: Autora, 2014 e 

Cliene Leite, 2008). 

 

O monumento ao General Bento Gonçalves, o qual, segundo o levantamento 

histórico apresentado no capítulo 3 (item 3.2.2) foi vencedor de concurso entre as cidades 

do Rio Grande do Sul para terem a honra de receber os restos mortais dessa grande 

personalidade, fica em destaque ao centro do cruzamento central da praça local onde antes 

ficava o chafariz. Esse monumento é um marco para a cultura gaúcha, prestando 

homenagem ao General Bento Gonçalves que é referendado por sua garra e coragem em 

defesa do território riograndense. Esse local é muito utilizado para fotos e pelas crianças que 

escalam o monumento, também sendo alvo de manifestações e festas de tradição gaúcha, 

as quais na semana farroupilha reúnem elevado número de pessoas. (Fig. 4.28). 
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Figura 4.28: Imagem do Largo central com Monumento à Bento Gonçalves, durante a semana 

farroupilha.  (Fonte: http://ctgasnetto.blogspot.com.br/2012/02/19-de-fevereiro-aniversario-do-rio.html, 

2012). 

 

Outro objeto com importante significado simbólico para a população também por 

servir de palco de várias manifestações políticas, de dança e música é o Coreto existente no 

largo próximo a rua Luiz Lorea. Esse local é um espaço multiuso que fica localizado ao 

centro do largo, sendo uma área de grande concentração e fluxo de pessoas, conforme 

apresentado nos mapas comportamentais e de fluxos. Nesse local além da utilização para 

discurso de importantes políticos brasileiros, como o ex-presidente Getúlio Vargas, também 

ocorrem manifestações religiosas, apresentações de dança e música. Ainda o Coreto é 

frequentemente utilizado para quem está passeando, principalmente por crianças, para subir 

suas escadas e por ambulantes que aproveitam suas paredes laterais elevadas para 

exposição e venda de suas mercadorias. (Fig. 4.29). 

 

 

Figura 4.29: Imagem do Coreto com ambulantes.  (Fonte: Cilene Leite, 2008). 
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Entre as obras de arte existentes na Praça se destaca o busto em homenagem ao 

Almirante Tamandaré, personalidade que concede seu nome à Praça, sendo um importante 

personagem na história do Brasil, conforme apresenta o capítulo 3 (item 3.2.2). O material 

desse elemento é bronze e sua base de granito, sendo que em suas laterais existem uma 

âncora e um canhão, servindo como símbolos de sua heróica carreira militar. (LEITE, 2008, 

p.19). Esse elemento fica voltado para a Rua General Neto e após a implantação do novo 

terminal urbano nessa rua, o busto está visualmente prejudicado, estando o equipamento 

localizado em sua frente. (Fig. 4.30). 

 

 

Figura 4.30: Imagem com o busto do Almirante Tamandaré à esquerda e o novo Terminal 

Urbano escondendo o mesmo para quem passa na Rua General Neto. (Fonte: Autora, 2014).  

 

Outro importante significado simbólico existente na Praça, o qual projeta a identidade 

da mesma, está relacionado à proximidade com a natureza. A Praça Tamandaré está 

implantada na principal área de comércio e serviços da cidade, sendo essa uma região 

muito densificada. Desse modo, as árvores centenárias, a vegetação, os animais e o próprio 

lago fazem o contraponto no ambiente urbano, sendo um referencial à população 

riograndina de espaço aberto, ar puro, clima agradável, apresentando características mais 

ligadas à natureza. (Fig. 4.31) 

O lago artificial possui 5.785 m² segue em toda a extensão longitudinal próximo a 

Rua General Neto e na transversal próximo à Rua General Vitorino. A sua construção tinha o 

propósito de escoar as águas da chuva para a Laguna dos Patos e embelezar a cidade, de 

acordo com Leite (2008, p.15). O lago é um dos patrimônios da Praça juntamente com as 

seis pontes que o cruzam, criando vários recantos bucólicos para contemplação. (Fig. 4.31).  
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Figura 4.31: Imagem do Lago com o Chafariz, envolto de densa arborização. (Fonte: Autora, 

2013).  

 

Outros elementos importantes são as construções, como a antiga casa do guarda da 

praça a qual fica próxima ao largo do monumento General Bento Gonçalves (Fig. 4.32). 

Atualmente o espaço é utilizado pela associação de artesãos riograndinos que expõem e 

vendem artesanato nesse espaço, ficando o local regularmente aberto ao público em geral. 

Ainda a construção próxima a “Abrigolândia” possui um barbeiro e um fotógrafo nas suas 

instalações, estando abertos regularmente, mantendo vitalidade do antigo prédio, bem como 

suas características arquitetônicas (Fig. 4.33). Esses prédios não tiveram influência direta 

dos terminais urbanos, por ficarem voltados para outras áreas internas e ruas do entorno da 

praça.  

      

Figura 4.32: Prédio eclético que já teve 

vários usos, atualmente ocorre venda de 

artesanato local e originalmente funcionava a 

Casa do Guarda. (Fonte: Prefeitura do Rio 

Grande). 

Figura 4.33: Prédio protomodernista 

próximo à Abrigolândia, onde atualmente correm 

duas atividades ligadas à prestação de serviços: 

barbearia e fotografia. (Fonte: Autora, 2013).  
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O prédio da “Abrigolândia”, que atualmente possui lanchonetes e prestadores de 

serviços, apresenta grande movimento de pessoas e funciona como terminal de ônibus. (Fig. 

4.34). Esse prédio foi construído como terminal de bondes, sendo uma edificação de 

interesse histórico e arquitetônico e foi inserida adjacente a Praça, pela Rua Luiz Lorea, na 

decáda de 1940, conforme o levantamento histórico apresentado no capítulo 3 (item 3.2.2).  

 

Figura 4.34: Imagem da Abrigolândia. (Fonte: Luiz Carlos Balinhas, 2013).  

 

O significado simbólico desse objeto ultrapassa as características formais do prédio, 

permitindo identificar a localização da Praça Tamandaré como estratégica para o sistema de 

transporte público, já em meados do século XX. Esse terminal de bondes, com a troca 

desse modal pelo ônibus, se transformou em terminal de ônibus, mantendo sua função de 

embarque e desembarque, perpetuando seu significado simbólico, inclusive através da 

popularização do nome “Abrigolândia”. Nesse sentido, se verifica que os novos elementos 

não interferiram nesse prédio, ficando localizados em outras ruas, entretanto a sua 

implantação foi à propulsora para a instalação de outros pontos e terminais de ônibus na 

Praça Tamandaré, sendo esses equipamentos e essa atividade constituintes do significado 

simbólico do lugar. 

A análise verifica que a maioria dos elementos que tem significado histórico e cultural 

ficam no interior da Praça Tamandaré, sendo que a inserção dos terminais urbanos foi 

realizada nas calçadas periféricas da mesma. Desse modo, os novos terminais urbanos não 

interferem diretamente nesses elementos, visto que não ocorre alterações na localização, 

demolições ou retiradas dos mesmos. Entretanto, a implantação dos novos terminais 

promove uma interferência visual principalmente para quem circula no entorno da Praça, 

afetando itens importantes para o significado simbólico da mesma, como o busto do 

Almirante Tamandaré e as árvores dispostas ao longo das calçadas. Além disso, a inserção 

dos terminais provoca modificações no piso o qual foi elevado nas plataformas, sendo 

também retirado o ladrilho hidráulico e colocado placas de pedra.  
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4.2.2. O Comportamento do Usuário e o Campo Visual em Relação aos 

Elementos Históricos do Lugar. 

 

Para investigar o comportamento do usuário na Praça Tamandaré e o campo visual 

existente em relação aos elementos históricos do lugar, foram analisados os mapas 

comportamentais e de fluxos, bem como os mapas de visibilidade e isovistas. Inicialmente 

foram inseridos os elementos considerados como de valor histórico e cultural nos mapas 

supracitados para verificação do volume de pessoas ao redor desses elementos, bem como 

o fluxo de pessoas que passam pelo local e o campo visual existente no entorno. Os mapas 

foram analisados individualmente e contrapostos, gerando resultados quanto à utilização 

dos espaços no entorno desses elementos. 

O mapa comportamental verifica que os elementos com significado simbólico que se 

destacam com maior concentração de pessoas no seu entorno, são: Monumento ao General 

Bento Gonçalves e o Coreto, os quais ficam dispostos nos estares centrais da Praça 

Tamandaré. Ainda as duas edificações protomodernas que ficam ao Norte da Praça, junto à 

Rua Luiz Lorea, possuem grande movimentação e concentração de pessoas. Os viveiros da 

circulação central, o Playground e as mesas de jogos de damas e xadrez, que são 

elementos com significado simbólico relacionado às atividades desenvolvidas em praças 

públicas, também apresentam concentração de pessoas.  

A análise do mapa comportamental ainda constata que existem pessoas praticando 

atividades de lazer ao longo do lago, desde o chafariz até a ponta mais próxima da Rua Luiz 

Lorea. Essas pessoas se encontram sentadas nas muretas, nos bancos ou nas pontes junto 

ao lago. Desse modo, se verifica que as pessoas utilizam esses espaços para contemplação 

e descanso, sendo essas referências relevantes para a identidade da Praça, fortalecendo o 

valor simbólico do lugar. Nesse sentido, a maioria dos terminais urbanos interfere na relação 

entre a população e a vegetação característica de praças arborizadas, como a Praça 

Tamandaré, sendo que o terminal da Rua General Neto ainda fica próximo a algumas 

importantes esculturas e prédios de valor histórico, como o busto Almirante Tamandaré, a 

antiga casa do guarda e escultura de Napoleão Bonaparte. (Fig. 4.35). 

A análise do mapa de fluxos juntamente com o levantamento físico observa que a 

maioria dos bustos e esculturas fica voltada para circulações de fluxo médio a intenso, 

exceto alguns importantes elementos de significado simbólico como o busto do Almirante 

Tamandaré e a casa do guarda, bem como outros elementos de menor volume. Ainda os 

elementos dispostos no interior do lago, apesar de distantes dos caminhos, ficam bem 

visíveis para quem circunda o lago. Ainda é necessário observar que os largos possuem 

grande fluxo de pessoas, sendo os estares centrais da Praça, aonde se encontram dois 

importantes monumentos: Túmulo do General Bento Gonçalves e Coreto.  
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Figura 4.35: Mapa Comportamental com os elementos históricos e culturais destacados por 

círculos. Os círculos vermelhos destacam aqueles com maior concentração de usuários. (Fonte: 

Autora, 2014). 

 

O campo visual desses elementos de significado histórico e cultural é verificado com 

os resultados dos mapas de visibilidade e isovistas. Os mapas de visibilidade apontam uma 

baixa visibilidade em áreas como o largo do Coreto, os prédios próximos a Rua Luiz Lorea, 

as mesas de xadrez, o busto ao Almirante Tamandaré e a antiga casa do guarda. Já os 

outros elementos possuem boa visibilidade ao menos em algum de seus lados. A inserção 

dos terminais urbanos gera uma diminuição da visibilidade mais marcante na área periférica 

da Praça, pela Rua 24 de Maio, prejudicando visualmente as árvores centenárias dispostas 

ao longo das calçadas periféricas e dos principais canteiros internos, ocorrendo uma 

descaracterização da paisagem urbana. (Fig. 4.36). 

O mapa de isovistas aponta uma alteração maior no campo visual da Praça como um 

todo, quando o observador é posicionado nas ruas do entorno, em frente aos terminais 

urbanos. Esse mapa verifica que elementos de significado simbólico que ficam próximos ao 

terminal urbano da Rua General Neto, são alvos de grande interferência visual. Desse 

modo, o busto do Almirante Tamandaré, a casa da Guarda e a escultura de Napoleão 

Bonaparte os quais tinham boa permeabilidade visual, considerando o mapa de isovistas 

antes da inserção dos terminais urbanos os quais podiam ser vistos de vários ângulos da 

Rua General Neto, após a inserção do novo terminal urbano, não é possível avistar esses 

elementos estando nas ruas do entorno, em frente ao terminal urbano. (Fig. 4.37). 
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Figura 4.36: Vista parcial da Praça Tamandaré pela calçada da Rua 24 de Maio. (Fonte: Luiz 

Carlos Balinhas, 2013). 

 

 

Figura 4.37: Imagem da Praça Tamandaré com o observador em frente ao terminal urbano 

disposto na Rua General Neto. Não é possível enxergar o busto do Almirante Tamandaré.  (Fonte: 

Autora, 2014). 

 

Ainda se observa que as árvores são menos visíveis das calçadas dos quarteirões 

voltados para a rua 24 de Maio do que na rua General Neto. Apesar disso, se verifica que o 

terminal da rua General Neto afeta mais diretamente três dos elementos de significado 

simbólico existentes na Praça Tamandaré, ficando o restante desses elementos dispostos no 

interior da praça. Os elementos de significado simbólico quando ocultos visualmente no 

espaço público, não sendo observados pelos usuários do lugar, conforme afirma a revisão 
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da literatura, capítulo 2 (item 2.3.2), ficam vulneráveis ao esquecimento, podendo perder seu 

significado simbólico para a comunidade.  

 

4.2.3. A Percepção do Usuário em Relação à Identidade Histórica do Lugar. 

 

Para investigar a percepção do usuário quanto à identidade histórica da Praça 

Tamandaré, foram analisadas as entrevistas aplicadas aos grupos de usuários. Nessa 

análise foram verificadas as respostas para as perguntas 8 - “Você acha a Praça 

Tamandaré importante para a cidade de Rio Grande? Por quê? ”; 9 – “Quando se fala em 

Praça Tamandaré, o que vem primeiro a sua mente? ”; e 10 – “A Praça Tamandaré é cheia 

de histórias, você saberia me informar algum fato histórico ocorrido na Praça? ”. Também 

foram verificadas as perguntas 5 – “Você gosta da Praça Tamandaré? Por quê? ” e 6 – “A 

Praça Tamandaré é muito grande, qual lugar você mais gosta? Por quê? ”. Essas respostas 

foram analisadas e geraram categorias que foram colocadas em tabelas. Os aspectos 

relacionados aos atrativos, a qualidade urbana e estética da Praça elencou grande parte dos 

elementos de valor histórico e cultural apontados no levantamento físico e histórico.  

Os usuários declaram que a Praça Tamandaré é um ponto turístico, sendo as 

árvores, os animais, o monumento à Bento Gonçalves, o playground, o lago, o chafariz, a 

ponte sobre o lago e o coreto, apontados como fatores positivos existentes na praça (Tabela 

4.8). A maioria dos entrevistados apresenta desconhecimento da história da praça e de seus 

monumentos, ao responder negativamente à pergunta 10 – “A praça é cheia de histórias, 

você saberia me informar algum fato histórico ocorrido na praça? ”. Entretanto, os 

moradores e trabalhadores da Praça Tamandaré revelam que o valor histórico da praça é 

um atrativo à população do lugar, sendo de grande importância para a cidade. Esse fato 

revela que há o reconhecimento do valor histórico da Praça Tamandaré sem que as 

pessoas tenham conhecimento sobre essa história. 

Os elementos de valor histórico e cultural também são apontados nas respostas 

sobre o local que os usuários mais gostam. (Tabela 4.4). Os resultados apresentam uma 

lista de elementos que identificam positivamente a praça para os usuários, sendo referidos 

os seguintes elementos: coreto, monumento à Bento Gonçalves, playground, lagos, viveiros 

dos macacos, ponte sobre o lago, chafariz e recanto com a ponte de madeira. Todos esses 

foram destacados no levantamento histórico e físico e as justificativas dos usuários para a 

escolha desses lugares estão relacionadas à praça ser um lugar histórico e às 

características relacionadas às atividades nas praças, como: contemplação, sentar, 

conversar, descansar, ver o movimento e lazer ativo. A percepção do usuário quanto ao 

caráter histórico da Praça Tamandaré é algo superficial, mas reconhecido como importante 

pela população. 
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SOBRE A PRAÇA 

CATEGORIAS POSICIONAMENTOS POSITIVOS  

QUALIDADE URBANA GRUPO A: (1) tranquila; (1) árvores; 

GRUPO C: (1) árvores;  

GRUPO D: (2) árvores; (1) parte ambiental; 

ESTÉTICA URBANA GRUPO A: (2) bonita; (1) beleza maior para cidade; 

GRUPO C: (1) bonita; (1) flor; 

GRUPO D: (3) bonita; (1) árvores; 

ATRATIVOS GRUPO A: (2) ponto turístico; (1) bichos; (1) natureza, (1) 

Monumento Bento Gonçalves; 

GRUPO B: (1) playground; (1) Monumento Bento Gonçalves; 

GRUPO C: (3) ponto turístico; (2) os bichos; (2) fato histórico; (1) 

tamanho; (1) movimento; (1) trem; 

GRUPO D: (3) fato histórico; (2) Monumento Bento Gonçalves; 

(2) os lagos; (1) a praça mais extensa do interior; (1) playground; 

(1) natureza; (1) chafariz; (1) ponte de madeira; (1) coreto; 

GRUPO A: pessoas que esperam o ônibus nos novos terminais urbanos. GRUPO B: 

pessoas que praticam alguma atividade opcional na praça. GRUPO C: pessoas que 

trabalham na praça. GRUPO D: pessoas que moram no entorno da praça. 

Tabela 4.8: Categorias positivas sobre a Praça Tamandaré: qualidade urbana, estética 

urbana e atrativos.  (Fonte: Autora, 2014). 

 

Esses dados corroboram para a verificação dos elementos históricos e culturais 

importantes, de acordo com a percepção dos usuários, para o significado da Praça 

Tamandaré, sendo que, conforme com a revisão da literatura, capítulo 2, item 2.3, a praça 

pública sempre foi reconhecida como um lugar de encontro. Ainda o marco teórico relata 

que a evolução da praça pública no Brasil reforça conceitos como a valorização da natureza, 

o local de passeio e contemplação e prática de lazer ativo, sendo ainda atividades de 

comércio e serviços, bem como, espaço para circulação de pedestres características 

inseridas mais recentemente. Nesse contexto, a resposta dos usuários relaciona à Praça a 

esses atributos indicando que a praça apresenta elementos que garantem, através de seu 

significado simbólico, seu caráter original ligado à praça pública.  

Entretanto, as respostas às perguntas 11, 12 e 13 as quais tratam, respectivamente, 

sobre o que os usuários acham dos terminais urbanos, o que mais gostam e o que menos 

gostam, os moradores do entorno indicaram descontentamento com a extensão e o volume 

desses novos terminais, se manifestando da seguinte forma: “Os paradões foram, em 



144 
 

primeiro lugar, uma descaracterização da praça. Não sou contra a ter paradas na praça, mas 

ela agride o visual da praça. Os paradões se tornam principais ante a praça”. Esses dados 

indicam que novamente as pessoas que costumam visualizar a praça do entorno, ficam 

mais incomodadas com a inserção dos terminais urbanos, do que os usuários que 

costumam frequentar seu interior. Desse modo, a ambiência urbana característica da praça 

pública arborizada foi afetada negativamente para as pessoas que circulam no entorno. 

 

4.2.4. Conclusão do Objetivo Específico 3 

 

A investigação do objetivo específico 3 indica que a presença de elementos de 

significado simbólico são percebidos e recebem significância de acordo com as experiências 

e vivências dos distintos usuários, conforme afirma a revisão da literatura, capítulo 2 (itens 

2.4, 2.5, 2.6 e 2.7). Desse modo, fatores sociais, econômicos e culturais são responsáveis 

também pelas distintas percepções dos usuários quanto às características históricas dos 

elementos dispostos na Praça. Entretanto, as respostas se assemelham ao tratar das 

funções e atividades associadas à praça pública, indicando que a maioria dos usuários 

aponta os mesmos atrativos e atividades sociais opcionais praticadas na praça. Nesse 

contexto, a pesquisa verifica que o significado simbólico da Praça Tamandaré está 

sustentado por esses atrativos e atividades as quais são também responsáveis pela 

caracterização da mesma como praça pública.  

As obras de arte distribuídas pela praça auxiliam na composição da identidade do 

espaço público, mas não são objetos destacados pela maioria dos usuários. Os diversos 

canteiros que possuem esses elementos que compõem o desenho urbano, não estão 

destacados como ocorre com o Monumento ao General Bento Gonçalves e o Coreto. Desse 

modo, se evidencia em primeiro lugar, com o somatório das respostas dos diversos 

usuários, a natureza, através das indicações das árvores, flores, o lago e os animais 

existentes no local, em citações como “eu venho às vezes, para passear mesmo, dar uma 

olhada nos macaquinhos, nos bichinhos...”; “Tem o lago, o chafariz, os viveiros...”; “a 

imagem que me vem é assim, animais, o ar é legal”.  

O monumento ao General Bento Gonçalves e o Coreto, os quais ficam 

estrategicamente localizados no traçado urbano da Praça, sendo pontos focais das ruas do 

entorno e entre si, são também muito indicados. Ainda o playground é apontado nas 

entrevistas, sendo verificado grande número de usuários no mapa comportamental, bem 

como um elevado grau de visibilidade do mesmo. As demais indicações, como o chafariz e 

as pontes do lago, são relevantes, entretanto, não são objetos percebidos pela maioria dos 

entrevistados. 
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Nesse sentido, os estudos verificam que os terminais urbanos não interferem no 

monumento à Bento Gonçalves e no coreto sendo que preservam os pontos focais e a 

integração das ruas do entorno que chegam à Praça Tamandaré. Entretanto, a inserção dos 

terminais urbanos interfere negativamente na imagem da Praça Tamandaré, a qual está 

relacionada à natureza, animais e arborização, principalmente na face voltada à rua 24 de 

Maio. Ainda foi verificada a interferência na desvalorização do Busto do Almirante 

Tamandaré, importante referência histórica e cultural, deixando o elemento sem destaque na 

paisagem urbana.  

Desse modo, em relação à ambiência urbana, a investigação verifica que essa 

inserção, devido à redução da permeabilidade visual de quem está no entorno da Praça 

Tamandaré, minimiza um importante fator relacionado à praça que é a sua relação com a 

natureza, deixando toda uma lateral da mesma com características de cidade urbanizada, 

totalmente construída, do que como refúgio da aridez dos centros urbanos. De acordo com o 

marco teórico, Capítulo 2 (item 2.5), a identificação, orientação e significado simbólico são 

responsáveis pelo sentido do lugar, sendo fundamentais para a consolidação dos lugares 

nas cidades. 

Essa interferência na Praça Tamandaré causada pela a inserção dos terminais 

urbanos contribui para a desvalorização de seu caráter histórico, bem como influencia na 

diminuição das atividades relacionadas à praça pública, sendo para muitos um local de 

passagem. Desse modo, se verifica que a inserção dos terminais urbanos afeta 

negativamente na imagem do lugar, desconsiderando a identidade da Praça Tamandaré e a 

percepção dos usuários da mesma, confirmando a hipótese 2. 

 

4.3. ANALISAR O PROJETO DO NOVO TERMINAL E IDENTIFICAR OS FATORES 

CONSIDERADOS PARA SUA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO. 

 

Este item será utilizado para investigar o objetivo específico 4 o qual pretende  

identificar os fatores considerados para sua elaboração e execução dos terminais de ônibus 

urbanos. Para pesquisar a composição formal do novo terminal urbano e suas 

condicionantes de projeto e execução, foram analisadas suas características físicas, sua 

forma e cores (Apêndice A), relacionando as mesmas às limitações existentes, bem como 

foram avaliadas as percepções dos técnicos da Prefeitura e da empresa contratada, os 

quais participaram do processo de elaboração e implantação dos terminais urbanos.  

Para isso foram testadas as hipóteses 1, 2 e 3, as quais tratam sobre, 

respectivamente: (1) as barreiras físicas e visuais geradas pelos terminais de ônibus 

urbanos criam áreas segregadas, aumentando a percepção de insegurança do usuário e 

contribuindo para redução das atividades opcionais dos usuários da praça pública; (2) os 
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terminais de ônibus urbanos interferem negativamente na imagem da praça pública, quando 

sua composição formal não considera a identidade local e a percepção do usuário da praça 

pública; e (3) o grau de satisfação dos usuários do terminal de ônibus urbano em relação à 

inserção do mesmo na praça é maior do que o grau de satisfação dos demais usuários 

presentes na praça e no seu entorno. 

 

4.3.1. A Percepção dos Técnicos que Auxiliaram a Elaboração e ou a Execução 

dos Terminais Urbanos 

 

Para identificação dos fatores considerados para elaboração e execução dos 

terminais urbanos, foi investigada a percepção dos técnicos envolvidos com o processo no 

momento da elaboração do projeto e de sua execução, a partir da aplicação de entrevistas 

distintas aos técnicos da Prefeitura (Apêndice F) e aos técnicos do escritório de projeto 

contratado (Apêndice G). Não foram encontrados atas de reuniões ou pareceres técnicos 

emitidos no período de elaboração do projeto para serem analisados. Desse modo, 

primeiramente, serão analisadas as necessidades que motivaram à Prefeitura a buscar 

transformações no sistema de transporte público e a contratar um Plano de Mobilidade 

Urbana para o Município, também as informações relativas à empresa e quais os fatores 

que determinaram a sua contratação. Após é verificado o processo de elaboração dos 

projetos das estações de integração para a cidade do Rio Grande, principalmente aqueles 

implantados na Praça Tamandaré. Por fim, é analisada a percepção dos técnicos após sua 

implantação, verificando os aspectos relevantes para o sistema de transporte público, 

abordando fatores importantes para a preservação das atividades sociais e a identidade da 

praça pública.  

Nesse sentido, se verifica que a previsão de uma nova fase de crescimento 

econômico e urbano em Rio Grande, através da implantação do Pólo Naval, juntamente com 

a configuração espacial da cidade e as limitações de seu traçado viário, conforme 

apresentado no capítulo 3, item 3.2.1, foram os fatores que motivaram a municipalidade a 

procurar uma melhor solução para a mobilidade urbana em Rio Grande. A preocupação com 

a mobilidade urbana da cidade, de acordo com a entrevista aplicada aos técnicos da 

Prefeitura, é abrangente, não atingindo somente o transporte público, mas também as 

calçadas, rotas cicloviárias e soluções pontuais para problemas que já se apresentavam na 

cidade, antes mesmo da implantação do Pólo Naval. Entretanto, as contratações de serviços 

pela Prefeitura Municipal indicam que havia uma preocupação maior com o transporte 

público, sendo contratado primeiramente o plano de reestruturação do transporte coletivo e 

posteriormente o plano de mobilidade urbana. 
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A Prefeitura do Rio Grande tem um quadro técnico restrito, com poucos profissionais 

em relação ao volume de trabalhos a serem realizados, o que, entre outros fatores, ocasiona 

a contratação de empresas para elaboração de projetos para o município. A forma de 

contratação ocorre nas formas da lei, podendo ser através de licitação, carta convite, entre 

outros, sendo que deve ser encaminhado um Termo de Referência para a contratação dos 

serviços. Esse termo descreve o produto a ser contratado, bem como a maneira que o 

serviço deve ser executado, inserindo diretrizes que devem ser atendidas. Desse modo, o 

termo de referência reflete diretamente no resultado dos trabalhos, servindo de base para o 

contrato firmado entre a empresa contratada e a Prefeitura Municipal, sendo o responsável 

por estabelecer parâmetros para as intervenções, os quais são apurados pela contratante.  

Para contratação dos serviços para elaboração do Plano de Mobilidade Urbana de 

Rio Grande, foi utilizado o processo licitatório, através de edital público, conforme entrevista 

com os técnicos municipais. Sendo que o termo de referência indicou algumas restrições às 

empresas participantes nos aspectos referentes à capacidade técnica específica para as 

áreas jurídica, de arquitetura e de engenharia. Apesar de haver uma única empresa 

participante, a mesma foi contratada por atender a todas as considerações apontadas no 

edital de licitação, tendo a empresa contratada comprovado conhecimento na área de 

mobilidade urbana, já havendo elaborado seis planos de mobilidade urbana. Desses planos, 

cinco foram em cidades do Rio Grande do Sul, tais como Santa Rosa, Lagoa Vermelha, 

Vacaria, Flores da Cunha e São Leopoldo, sendo um deles na cidade de Presidente 

Prudente, no estado de São Paulo, conforme entrevista aplicada à empresa contratada.  

A Secretaria Municipal da Segurança, dos Transporte e do Trânsito (SMSTT), atual 

Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Acessibilidade (SMMUA), foi o órgão 

responsável pelo gerenciamento dos trabalhos realizados pela empresa, tanto para 

pagamento do contrato, quanto para fiscalização do plano desenvolvido, verificando se o 

mesmo atendia ao solicitado, conforme indicado nas entrevistas aos técnicos. Ainda os 

resultados dessas entrevistas indicam que o Plano de Mobilidade Urbana em Rio Grande 

busca contemplar o indicado pelas publicações do Ministério das Cidades emitidas na época 

e para seu desenvolvimento, a equipe técnica da empresa realizou várias visitas à cidade de 

Rio Grande, nas quais foram obtidos dados, através de levantamentos e pesquisas para 

realizar estudos e desenvolver as propostas na sede da empresa, a qual ficava na cidade de 

Caxias do Sul, de acordo com a entrevista aplicada aos técnicos municipais. 

O resultado das entrevistas demonstra que no início do processo os técnicos da 

empresa visitaram a Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento, a qual é 

responsável pelo Plano Diretor e Patrimônio Cultural do Município, também a Unidade 

Gestora de Projetos, a qual elabora e fiscaliza todos os projetos referentes às vias da 

cidade. No contato com essas secretarias foram solicitados trabalhos que já haviam sido 
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desenvolvidos e que fossem pertinentes à mobilidade urbana, sendo esse contato 

estabelecido com os gestores que eram técnicos das áreas de engenharia e arquitetura. 

Desse modo, se verifica a intenção da empresa em encontrar parâmetros e diretrizes 

urbanas dentro da Prefeitura para a elaboração da proposta, entretanto, sendo a questão 

relativa à mobilidade urbana o objeto principal do estudo, a participação dessas secretarias 

não ocorre em todo o processo, de modo que esse contato apenas fornece dados à 

empresa, sem possibilitar que esses técnicos intervenham nas soluções propostas.  

As entrevistas aplicadas revelam que a empresa contratada já havia iniciado um 

estudo de demandas e evolução urbana sugerindo a implantação das estações de 

integração no plano de reestruturação do transporte coletivo o qual previa a integração 

físico-tarifária, através da bilhetagem eletrônica e da criação de linhas troncais e 

alimentadoras. Esse plano elaborado anteriormente ao Plano de Mobilidade Urbana serve 

de referência para a empresa na continuação dos estudos para as estações de integração 

do transporte público. Ainda houve solicitação pela municipalidade para a finalização dos 

projetos das estações de integração devido à necessidade de proporcionar maior conforto 

ao usuário do transporte público. Desse modo, se verifica que o prazo exíguo para 

implantação das estações de integração não permite um acompanhamento de todo o 

processo pelos técnicos municipais nem pelos usuários do transporte público, ficando 

algumas decisões tratadas entre os gestores e a empresa contratada. (Tabela 4.9). 

 

RELAÇÃO ENTRE EMPRESA E PREFEITURA 

Contato com outras secretarias: 

PREFEITURA: “Houve conversas da empresa com as várias secretarias do 

município, com algumas que tinham alguma influência com relação, com a questão da 

mobilidade e os próprios pólos geradores de tráfego”. 

EMPRESA: “Em situações específicas, com a Secretaria Municipal de 

Planejamento – especialmente no que se refere à Estação Tamandaré com a arquiteta 

e supervisora, com a Unidade de Gestão de Projetos (UGP) com o engenheiro e 

secretário. Também reuniões com as Empresas Operadoras Noiva do Mar e Cotista”. 

Acompanhamento do processo: 

PREFEITURA: “A avaliação que foi feita pela equipe técnica, foi feita de uma 

maneira mais consultiva do que deliberativa. Foram colocadas algumas questões de 

pontos positivos e outras de pontos negativos”. 

“Certo fluxo do que eles estavam propondo com as ideias dos gestores da 

época”. 

EMPRESA: “Houve o acompanhamento do Prefeito e da Secretaria Municipal 
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da Segurança, dos Transportes e do Trânsito (SMSTT), pelo Secretário e pelo 

arquiteto. Quando da execução das obras das Estações Tamandaré e Cassino, os 

trabalhos foram acompanhados pela SMSTT através da Secretaria e do arquiteto”. 

 “Nas etapas de concepção do projeto (das estações de integração) houveram 

reuniões de aprovação, especialmente com a Secretaria Municipal da Segurança, dos 

Transportes e do Trânsito, em todas as fases: levantamento dos locais preliminares, 

programa de necessidades, estudo preliminar (proposta de implantações), anteprojeto 

(proposta formal) e a finalização do Projeto Arquitetônico Básico das 06 (seis) 

Estações Principais de Integração”. 

 

Tabela 4.9: Citações sobre a relação entre a Prefeitura e o escritório de projeto contratado.  

(Fonte: Autora, 2014). 

 

Nesse sentido, as entrevistas demonstram que a empresa avança na elaboração dos 

projetos das estações de integração, realizando reuniões com os gestores municipais e 

também com a equipe técnica da SMSTT, a qual participa de maneira consultiva, 

objetivando a implantação desse elemento primeiramente na Praça Tamandaré e no 

Cassino. Os dados obtidos com as respostas dos técnicos da empresa indica que as 

potencialidades e problemas do local escolhido condiciona a empresa a buscar as diretrizes 

para concepção do projeto formal das seis estações de integração a partir da implantação 

da mesma na Praça Tamandaré, justificando da seguinte forma: “... justamente por estar 

localizada na Praça Tamandaré e no coração do Centro Histórico de Rio Grande, cuja 

identidade, significado e sustentabilidade são os elementos que compõem as diretrizes da 

elaboração dos projetos arquitetônicos do conjunto”.  

Para a elaboração da proposta de implantação das plataformas na Praça 

Tamandaré, a entrevista ao escritório de projeto contratado indica que a empresa considera 

algumas diretrizes buscando minimizar o impacto da identidade do lugar, tais como: 

preservação dos principais acessos à Praça; preservação dos principais eixos visuais, como 

o do Coreto e do Monumento à Bento Gonçalves; preservação do deslocamento de 

pedestres no interior da Praça e o acesso pelas vias do entorno; busca uma composição 

formal contemporânea, conferindo identidade à rede de transporte público; e a escolha da 

cor grafite busca a unificação dos elementos estruturais e a cobertura e brises brancos, 

tendo por objetivo a harmonia da perspectiva visual da rua com a Praça. 

Ainda os dados obtidos com as entrevistas verificam que há realização de trabalhos 

de observação e análise visual e técnica do uso das calçadas, bem como das inter-relações 

entre os pedestres que circulavam nas calçadas e o interior da praça, abordando maneiras 

de ocupação do espaço pela população. Embora houvesse a prerrogativa da empresa em 
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preservar a identidade do lugar, os acessos mais relevantes à Praça e seus eixos visuais, as 

entrevistas indicam que não é apresentada uma metodologia específica para a análise de 

uso e ocupação desse espaço, não havendo registro do fluxo de pedestres nas calçadas 

periféricas, nem mapeamento das atividades encontradas. 

Também não foram apresentados estudos de análise da percepção do usuário 

quanto ao grau de satisfação com o novo elemento na Praça Tamandaré. Desse modo, o 

escritório de projeto contratado considera apenas dois monumentos dispostos ao centro das 

principais circulações, sem a verificação de outros elementos de valor histórico e cultural, 

como o busto do Almirante Tamandaré, bem como de outros importantes visuais os quais 

eram atrativos para os usuários do entorno, afetando também a identidade e o significado 

simbólico do lugar. 

As diretrizes indicadas pela empresa na entrevista para a composição formal do 

terminal urbano em relação à funcionalidade das estações de integração é a 

sustentabilidade do sistema construtivo, seus aspectos físicos e o conforto ambiental para 

os usuários, também o número elevado de linhas de ônibus e veículos particulares 

circulando no local. Desse modo, as plataformas foram projetadas para comportar de dois a 

cinco ônibus de modo que os mesmos não realizassem manobras. Ainda em relação à 

funcionalidade e ao conforto ambiental, todas as entrevistas indicaram aspectos positivos 

relativos à proteção das intempéries, aos bancos existentes e ao embarque e desembarque 

também protegido, indicando que esse fator está bem resolvido, atendendo ao objetivo 

proposto. 

A implantação das estações de integração inicia, conforme havia sido solicitada, na 

Praça Tamandaré e no Cassino. Entretanto, antes do início das obras foram feitas 

alterações nos projetos originais. Os projetos originais datavam de 2009 e as tratativas para 

sua implantação ocorreram em 2012, momento no qual a cidade já vivia o advento do Pólo 

Naval, principal motivo que justifica essas modificações, conforme indica os técnicos da 

empresa contratada, relatando: “em Outubro de 2011, com a perspectiva de aumento da 

população em função do desenvolvimento econômico, especialmente no Pólo Naval, houve 

adequação do projeto”. 

Embora a pretensão do plano de mobilidade urbana fosse a colocação de estações 

de integração nos pontos previstos, ocorrendo apenas o embarque e desembarque de 

passageiros, a municipalidade não conseguiu implantar todo o sistema. À medida que o 

projeto do sistema de transporte público o qual contemplava vias exclusivas para ônibus, 

cinco estações de integração, entre outros itens que não foram plenamente implantados, a 

construção desses equipamentos urbanos somente na Praça Tamandaré e no Cassino, os 

tornaram terminais urbanos e não estações de integração, conforme indica o capítulo 2, item 

2.2.1. 
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No projeto inicial da Praça Tamandaré o qual eram previstas duas plataformas, 

ficando uma localizada na Rua 24 de Maio e outra na Rua General Neto, estando as 

mesmas atreladas à utilização de ônibus com maior capacidade, devido a troncalização do 

transporte público, conforme entrevista aplicada aos técnicos, esse fato não se estabeleceu. 

Desse modo, ainda de acordo com a empresa, foram projetadas seis plataformas de menor 

extensão, ficando uma na Rua General Neto, duas na Rua Luiz Lorea e três na Rua 24 de 

Maio. Essas alterações permitiram a permanência dos acessos principais à Praça existentes 

na Rua 24 de Maio, aqueles que ocorrem através da continuação das vias do entorno, 

ficando esses elementos entre essas circulações. Essa remodelação ainda atenderia a 

diretriz operacional solicitada à empresa, de acordo com a entrevista aos técnicos da 

mesma, a qual indicava dificuldade de adaptação da população ao novo sistema.  

No momento de execução, devido o embargo da obra da plataforma entre as ruas 19 

de Fevereiro e Gomes Freire pelo IPHAN (Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional) pelo fato da mesma não apresentar laudo arqueológico do local, foi colocada outra 

plataforma na Rua 24 de Maio a qual fica localizada mais próxima à Rua General Vitorino, 

conforme indica a entrevista aplicada à empresa e não obstrui o acesso pavimentado que 

existe na continuação da Rua Carlos Gomes.  

Nesse contexto, a empresa propunha que as alterações do projeto manteriam as 

plataformas das Ruas 24 de Maio e Luiz Lorea para embarque, a qual leva maior tempo de 

utilização e a plataforma da Rua General Neto seria para desembarque, ocasionando menor 

tempo de atividade. Entretanto, esse fato não se estabelece, ficando os terminais urbanos 

da Rua 24 de Maio, como ponto final de embarque e desembarque das linhas de bairros 

populosos da cidade, enquanto a plataforma da Rua General Neto serve para embarque de 

diversas linhas, não servindo como ponto final de embarque e desembarque de alguma 

linha específica. Devido a isso são encontrados ônibus estacionados nas calçadas 

periféricas da Praça. 

Para a justificativa da escolha da Praça Tamandaré para a implantação dessas 

estações de integração do transporte público, a empresa referencia fatores relacionados à 

acessibilidade urbana e inclusão social, verificando que o lugar proporciona conforto 

ambiental e psicológico devido ao ambiente natural existente na Praça, relatando: “os 

usuários encontram no recurso ambiental da Praça Tamandaré, uma das melhores formas 

de estabelecer bem-estar psicológico”. Ainda é observado nas entrevistas aplicadas aos 

técnicos da prefeitura que a Praça Tamandaré “é um local de intenso fluxo, é um local de 

vida social. Ela precisa ter atratores para que se mantenha viva e não se torne uma área 

segregada da cidade”. Entretanto, são verificados problemas quanto ao número de 

plataformas implantadas e a questão de serem pontos de início e fim de linha, sendo 

indicadas somente paradas nesse lugar. 
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Ainda os dados obtidos através das entrevistas com os técnicos da prefeitura 

indicam impactos negativos relativos à integração com o entorno, acessibilidade à praça e 

visibilidade da mesma, relatando: “a inserção dessas construções ocuparam um espaço 

muito grande no entorno da praça prejudicando a questão da apropriação que os próprios 

usuários da praça tinham com relação ao entorno e a transparência que eles poderiam ter 

com relação à própria Praça Tamandaré e os usos que haviam lá dentro”. Os resultados 

também revelam impactos negativos quanto às atividades desenvolvidas na Praça devido à 

criação de áreas com baixa atratividade localizadas atrás dos terminais urbanos (Fig. 4.38). 

A análise dessas entrevistas juntamente com as entrevistas aplicadas aos grupos 

verifica que a proposta não atinge o objetivo esperado de preservação da identidade e 

significado da Praça Tamandaré para a cidade de Rio Grande, ignorando relações 

importantes dos usuários com a Praça, sem utilizar uma metodologia apropriada, criando 

áreas sem uso definido as quais diminuem a atratividade da Praça e geram insegurança aos 

usuários, conforme apresenta a revisão da literatura, Capítulo 2 (item 2.3). 

 

Figura 4.38: Imagem da área atrás dos terminais urbanos da rua 24 de Maio.  (Fonte: Luiz 

Carlos Balinhas, 2013). 

 

Os resultados obtidos ainda com as mesmas entrevistas também revelam pontos 

positivos da composição formal dos terminais urbanos implantados, estando esses fatores 

relacionados à funcionalidade do equipamento urbano. Ao analisar outras propostas 

desenvolvidas para a inserção de terminais na Praça os técnicos municipais abordam 

aspectos relacionados à Lei Federal 12.587/2012, a qual trata sobre as diretrizes políticas 

relativas à mobilidade urbana, indicando que o poder público deve priorizar o transporte 

coletivo em relação ao transporte particular. Desse modo, a proteção e segurança dos 

usuários do transporte público é um fator fundamental para o conforto das pessoas, tanto no 

momento da espera do veículo quanto na hora do embarque e desembarque. 
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A entrevista aplicada à empresa também revela que o terminal urbano implantado já 

tem identidade, servindo de referência à população riograndina. Entretanto, esses dados 

são apresentados de forma empírica, através de conversas informais e de imagem de 

noivos no terminal urbano, postada em uma rede social na internet. Desse modo, além dos 

resultados se referirem somente ao terminal urbano, ocorre a fragilidade da informação, por 

ser um dado pontual obtido em uma rede informal. Ademais o dado fornecido não faz 

referência à Praça Tamandaré e está relacionado somente ao elemento novo implantado no 

local. 

O conjunto de dados indica que para a Prefeitura de Rio Grande a qualificação do 

transporte coletivo é mais importante do que a valorização da Praça Tamandaré, ficando a 

mesma num segundo plano. Existem aspectos que devem ser considerados, tais como a 

existência de projetos prioritários para resolução de conflitos urbanos do município, também 

outros são motivados pelas políticas nacionais, assim como há dificuldades com prazos e 

orçamento, conforme indica a entrevista aplicada aos técnicos da prefeitura. Entretanto, o 

planejamento da cidade e o orçamento devem estar alinhados, buscando nas praças 

públicas promover a sociabilização e democracia através da sua identidade e de seu 

significado simbólico, os quais estão relacionados ao uso das praças públicas.  

Cada uma das etapas de concepção de projeto, as quais tratam sobre o 

levantamento preliminar dos locais, o programa de necessidades, o estudo preliminar com a 

proposta de implantação, o anteprojeto com a proposta formal e a finalização do projeto 

arquitetônico básico das seis estações de integração, teve reuniões com a municipalidade 

para apresentação e sugestões, conforme revelam as entrevistas. Essas reuniões eram com 

os gestores e técnicos da Secretaria Municipal de Segurança e Transportes e Trânsito 

(SMSTT), sendo os posicionamentos dos técnicos da municipalidade ouvidos, mas nem 

sempre atendidos, conforme afirmam os técnicos municipais: “a avaliação que foi feita pela 

equipe técnica foi feita de uma maneira mais consultiva do que deliberativa”. 

O Governo Federal, apesar de não apresentar um passo-a-passo, afirma da 

importância da participação da populaçõ na elaboração do Plano de Mobilidade Urbana, 

apesar disso, o Plano que culminou na inserção dos terminais urbanos na Praça Tamandaré 

foi submetido à audiência pública para conhecimento da população, após ser finalizado pela 

empresa. Na apresentação do mesmo, foram abordados conceitos, não o Plano em sua 

totalidade, sendo o espaço para participação da população aberto através de link 

disponibilizado no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal para sugestões, colaborações 

e críticas, conforme relatam os técnicos municipais. A entrevista também indica que a 

participação da comunidade pelo site foi muito baixa, e por isso, o grupo que analisou as 

manifestações, entendeu que essas não justificavam alterações no plano apresentado. 
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Desse modo, no outro ano, com a finalização dos projetos e propostas, foi realizada outra 

audiência pública para apresentação do plano final à comunidade.  

A audiência pública é um meio apresentado pela legislação federal que concebe a 

mesma como uma forma efetiva de participação da comunidade. Entretanto, existem 

algumas considerações que devem ser avaliadas para obter essa participação, tais como a 

divulgação da audiência, a apresentação pontual de intervenções no espaço público, a 

participação da população alvo da intervenção, a compatibilização dos termos técnicos para 

a linguagem sem termos técnicos, entre outras. Nesse sentido, se entende que a audiência 

pública aplicada nesse caso não foi tão acessível e abrangente, não obtendo uma 

participação de todos os grupos interessados, nem proporcionando uma apresentação que 

favorecesse o entendimento da maioria das pessoas. Desse modo, essa etapa se 

caracterizou como expositiva e não efetivamente uma busca de dados relevantes, através 

da percepção dos usuários, para a elaboração do projeto. 

 Nesse sentido, o Termo de Referência (TR) utilizado para elaboração do contrato 

elaborado com a empresa deveria indicar qual o método de consulta à população seria mais 

adequado e relevante para atingir o propósito do projeto. 

 

4.3.2. Conclusões do Objetivo Específico 4 

 

A investigação do objetivo IV indica que a proposta implantada teve como aspectos 

positivos a localização do terminal urbano em ruas altamente integradas à rede viária da 

cidade, com alto fluxo de pessoas e em zona com maior concentração de comércio e 

serviços. Também a funcionalidade do equipamento urbano para o sistema de transporte 

público e para as pessoas que esperam o ônibus é destacada como sendo eficiente, 

atendendo ao elevado número de usuários do transporte público que se concentram na 

Praça Tamandaré, através da proteção contra as intempéries, de maior número de assentos 

para quem aguarda o ônibus e de maior segurança no embarque e desembarque de 

passageiros. Ainda as cores utilizadas para o elemento produzem uma uniformização do 

mesmo com a Praça Tamandaré não causando contraste com o existente no entorno.   

Problemas relativos à mobilidade e acessibilidade urbana, na atualidade, são 

comumentes encontrados em cidades de médio e grande porte, afetando grande parte da 

população desses locais. Para isso contribui o transporte público ineficiente e as condições 

facilitadas para compra de automóveis particulares, estimulando que as pessoas se 

desloquem em veículo próprio, resultando em congestionamentos. A verificação da 

importância de soluções para a mobilidade e acessibilidade urbana fez o Governo Federal 

criar diretrizes que culminaram na Lei Federal 12587/2012, que trata sobre diretrizes para a 

Mobilidade Urbana as quais incentivam os munícipios a buscar, entre outros fatores, a 
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melhoria do sistema de transporte público. Desse modo, a valorização nacional da 

mobilidade e acessibilidade urbana se destaca e sobrepõe ao restante das diretrizes de 

desenho urbano, ficando vulneráveis outros aspectos importantes para o desenvolvimento 

saudável das cidades.  

Os resultados da análise do projeto e do processo da elaboração e implantação dos 

terminais urbanos na Praça Tamandaré indicam que a burocracia existente no trâmite dos 

órgãos públicos e a urgência de resultados devido ao prazo de quatro anos, estabelecido 

pela legislação federal, como sendo o período de um mandato, juntamente com o quadro 

técnico reduzido encontrado na Prefeitura Municipal de Rio Grande ocasiona projetos 

contratados que restam por desconsiderar aspectos relevantes de desenho urbano, tais 

como identidade cultural e caráter dos espaços públicos. O quadro técnico reduzido não 

permite a elaboração de estudos e projetos mais complexos, bem como dificulta uma 

participação e acompanhamento desses técnicos dos projetos contratados. 

Ainda dados sobre a percepção e satisfação do usuário quanto ao projeto pretendido 

também é ignorada, sendo que a participação dos usuários aponta importantes fatores que 

devem ser elencados e avaliados tecnicamente para a realização de intervenções no 

espaço público, de acordo com o marco teórico apresentado no capítulo 2 (item 2.4 e 2.6). A 

realização de audiência pública é uma formalidade que não é devidamente aplicada e 

explorada para obtenção de dados relevantes para a população, sem a utilização de 

metodologia que avalie a percepção e o grau de satisfação dos usuários. Nesse sentido, o 

termo de referência elaborado para a contratação de empresas prestadoras de serviço para 

a Prefeitura de Rio Grande, é um documento fundamental o qual deve contemplar diretrizes 

que abordem questões relativas à percepção do usuário e ao desenho urbano da cidade. 

A investigação constata que a contratação de uma empresa para desenvolver o 

Plano de Mobilidade Urbana de Rio Grande não apresenta parâmetros que abordem 

estudos sobre outros aspectos relevantes ao desenho urbano da cidade para a elaboração 

da proposta das estações de integração para a Praça Tamandaré. Desse modo, os 

terminais urbanos apresentam fechamento vertical em quase toda sua extensão, pois 

apesar de utilizar policarbonato, que é um material transparente, não permite a visibilidade 

total da parte posterior ao terminal. Para isso, contribuem o corrimão, bancos, estrutura 

horizontal e brises, bem como o desgaste com o tempo do policarbonato, que fica opaco, e 

um fator itinerante que são as pessoas que esperam o ônibus.  

Os resultados verificam que a empresa contratada, mesmo tendo desenvolvido 

vários trabalhos na área de mobilidade urbana, apresenta uma proposta limitada quanto aos 

aspectos relativos ao zoneamento e ao desenho urbano da cidade de Rio Grande. Deve ser 

considerado que o contrato estabelecido entre a municipalidade e a empresa é para a 

elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana, não contemplando outros estudos de 
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desenho urbano, como praças públicas, identidade urbana e cultural. Ainda a 

municipalidade não dispõe de outros planos e projetos ou diretrizes para orientar novas 

intervenções que pretendam ser realizadas no espaço público. Desse modo, embora o plano 

contemple a sugestão de reordenamento dos usos e cite variáveis de adensamento como 

sendo fatores diretamente relacionados ao sistema de transporte coletivo, nenhuma 

proposta foi apresentada nesse sentido. 

Também é necessário observar que o plano de mobilidade urbana foi sempre 

gerenciado pela Secretaria Municipal de Segurança e Transporte e Trânsito (SMSTT), não 

havendo proximidade na relação entre os técnicos da empresa e outras secretarias as quais 

tratam sobre a cultura, plano diretor e praças, o que também contribui para uma carência de 

dados e informações relativas a outros aspectos importantes de desenho urbano.  

A análise das entrevistas aos técnicos envolvidos no processo verifica que a 

composição formal dos terminais urbanos atende satisfatoriamente à questão do conforto 

ambiental, garantindo a funcionalidade do equipamento urbano. Entretanto, a análise resulta 

na indicação de problemas relacionados à permeabilidade visual e à estética urbana da 

Praça Tamandaré, sendo os aspectos estéticos e de permeabilidade visual potencializados 

para as pessoas que circulam no entorno e aguardam o ônibus nesses terminais, ocorrendo 

um impacto ainda maior na rua 24 de Maio, devido à repetição do elemento nessa rua.  

Nesse sentido, se verifica que a situação é agravada devido ao fato do sistema de 

transporte público utilizar esses terminais urbanos como ponto final de linha, não somente 

para embarque e desembarque de passageiros, ocasionando o estacionamento dos ônibus 

junto à Praça e acentuando os impactos negativos relacionados à integração física e visual. 

Ainda os técnicos da Prefeitura indicaram que a inserção dos terminais urbanos gera zonas 

de baixa atratividade no interior da Praça, as quais ficam localizadas imediatamente atrás 

dos terminais, refletindo em impactos negativos relativos à segurança e atratividade da 

praça pública, sendo esses aspectos fundamentais para o uso e apropriação dos espaços, 

conforme indica o marco teórico, capítulo 2 (item 2.3). 

Os aspectos relativos à qualidade e identidade urbana são tão importantes para a 

praça pública quanto o conforto ambiental é para os usuários do transporte público, 

conforme indica o capítulo 2 (item 2.2.1 e item 2.3). Desse modo, a intervenção proposta 

qualifica o transporte urbano, mas não interfere positivamente na qualidade e identidade 

urbana da Praça Tamandaré. A inserção desse elemento é relevante para quem espera o 

ônibus nesses terminais, mas sugere o descomprometimento com as demais atividades 

relativas à praça pública, não gerando atratividade para o ambiente da Praça Tamandaré, 

favorecendo o afastamento tanto das pessoas que esperam o ônibus quanto dos usuários 

do entorno.  
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Desse modo, a investigação do objetivo específico 4 conclui que os projetos de 

terminais urbanos inseridos em praças públicas de caractér histórico devem integrar 

diretrizes de desenho urbano no conjunto da proposta e não somente solucionar problemas 

do sistema de transporte público. Desse modo, a elaboração do projeto deve considerar 

também a percepção do usuário, tanto na verificação da zona proposta para a instalação 

desses equipamentos, quanto à integração do local com a cidade, também a funcionalidade 

e o conforto ambiental do elemento, bem como os aspectos relativos à convivência das 

pessoas na praça pública, as atividades pré-existentes, os fatores histórico e cultural, 

contribuindo para gerar atratividade ao local, tanto para capacitar o local para atendimento 

de pessoas que circulam no local como da valorização do lugar para outros usos relativos à 

praça pública. 
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5. CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse capítulo apresenta a conclusão e as considerações finais desta investigação, 

recapitulando os fatores centrais relativos ao problema de pesquisa, objetivos e métodos 

utilizados, bem como as hipóteses investigadas. Posteriormente serão expostos os 

principais resultados dessa dissertação e também os limitantes para a realização da mesma. 

Por último serão demonstradas as inferências dessas conclusões para estudos da área 

ambiente-comportamento e as sugestões para trabalhos futuros, assim como diretrizes para 

intervenções em praças públicas. 

 

5.1. REVISÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA, OBJETIVOS E MÉTODOS 

 

O problema de pesquisa desta investigação apóia-se na falta de estudos que 

fundamentem diretrizes de projeto para a inserção de terminais urbanos em praças públicas 

de caráter histórico, que considerem a percepção e satisfação do usuário, verificando como 

essa implantação afeta as atividades opcionais do lugar, bem como a identidade das praças.  

A relevância deste estudo está relacionada ao fato das praças públicas de caráter 

histórico terem sua importância minimizada em detrimento de outros aspectos urbanos com 

mesma significância. A revisão da literatura constata o destaque dado ao sistema de 

transporte público como forma de melhorar a mobilidade e acessibilidade urbana nas 

cidades (RIOS, 2007; QUINTELLA, 2009; ALEX, 2011; CASTRO, 2013; GEHL, 2013), bem 

como a relevância da praça pública para a democracia, sociabilização e humanização da 

sociedade. (CARR, FRANCIS, RIVLIN, STONE, 1995; LAMAS, 2000; GOMES, 2002; 

CHILDS, 2004; MACEDO, ROBBA, 2010; ALEX, 2011; GEHL, 2013). Nesse contexto, o 

estudo também verifica que as praças públicas comumente são alvo de intervenções para 

solucionar dificuldades relativas à acessibilidade e mobilidade urbana. (JANUZZI, 

RAZENDE, 2007; COLCHETE FILHO, 2008; FARAH, SCHLEE, TARDIN, 2010; FRANÇA, 

RESENDE, 2010; ALEX, 2011; MICELI, 2011; GOMES, 2012).  

A Lei de Mobilidade Urbana verifica que o modelo antigo de deslocamento de 

pessoas e cargas estava ineficiente e traz alterações tendo por objetivo a melhoria da 

qualidade de vida. Para isso, prioriza o pedestre e o ciclista dentro do sistema de 

deslocamento, incentivando espaços agradáveis e seguros para caminhadas e uso de 

bicicletas. (PLANMOB, 2015, p.28). Entretanto, a legislação não apresentada uma 

preocupação com a história, o significado simbólico ou identidade do espaço público onde 

as pessoas acessam os equipamentos de transporte público. 

 Desse modo, o problema de pesquisa reflete sobre os efeitos sofridos pelas praças 

públicas quando essas inserções são propostas de modo a atender apenas a demanda da 
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acessibilidade e mobilidade urbana, excluindo fatores que deveriam fazer parte de seus 

projetos, como a preservação das atividades sociais e opcionais dos usuários e a identidade 

do lugar, remetendo a seguinte pergunta de pesquisa: “Qual o impacto de terminais urbanos 

em praças públicas de caráter histórico? ”.  

A fim de encontrar uma solução ou redução do problema exposto, este estudo busca 

fundamentação na área de pesquisa Ambiente e Comportamento, tendo como objetivo geral 

a investigação do impacto da inserção de terminais urbanos em praças públicas, 

identificando, a partir da percepção do usuário local, conflitos de usos e o comprometimento 

da identidade histórica do lugar. A partir desses resultados, fornecer subsídios teóricos que 

possam definir as variáveis que deverão ser consideradas em futuros projetos de terminais 

urbanos em praças públicas e determinar diretrizes para intervenção no local estudado. 

Com base nesse objetivo e considerando as necessidades e interesses dos distintos 

grupos de usuários existente no local (moradores do entorno, pessoas que se deslocam, 

usuários do transporte público que esperam o ônibus, pessoas que trabalham e aqueles que 

praticam atividades opcionais), são definidos os seguintes objetivos específicos: 

Objetivo específico 1: analisar os campos de visibilidade da praça, bem como grau 

de integração dos seus caminhos internos e do entorno imediato e comparar antes e depois 

da inserção do terminal urbano. 

Objetivo específico 2: investigar a influência dos campos de visibilidade e 

integração da praça sobre o comportamento e grau de satisfação do usuário com o lugar. 

Objetivo específico 3: analisar se a inserção de um novo terminal de ônibus urbano 

tem influência, positiva ou negativa, sob a percepção do usuário quanto à identidade 

histórica do lugar. 

Objetivo específico 4: identificar os fatores considerados na elaboração e execução 

dos terminais de ônibus urbanos. 

Diante disso, foram selecionadas as seguintes hipóteses: (1) as barreiras físicas e 

visuais geradas pelos terminais de ônibus urbanos criam áreas segregadas, aumentando a 

percepção de insegurança do usuário e contribuindo para redução das atividades opcionais 

dos usuários da praça pública; (2) os terminais de ônibus urbanos interferem negativamente 

na imagem da praça pública, quando sua composição formal não considera a identidade 

local e a percepção do usuário da praça pública; (3) o grau de satisfação dos usuários do 

terminal de ônibus urbano em relação à inserção do mesmo na praça é maior do que o grau 

de satisfação dos demais usuários presentes na praça e no seu entorno. 

Para alcançar os objetivos desta investigação foi selecionada como estudo de caso a 

Praça Tamandaré, no Município de Rio Grande, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil, sendo 

essa uma praça pública com caráter histórico que recebeu em 2012 terminais urbanos. Os 

métodos de coleta de dados empregados foram (i) levantamento físico; (ii) mapa 
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comportamental, (iii) análise sintática e (iv) entrevistas. Os dados coletados no levantamento 

físico, mapa comportamental e nas entrevistas, foram analisados qualitativamente, enquanto 

a análise sintática foi analisada quantitativamente. 

Através dos resultados obtidos foi constatado que os objetivos desta investigação 

foram alcançados, bem como as hipóteses contribuíram para essa resolução. Desse modo, 

foi verificado que o grau de satisfação dos distintos grupos de usuários em relação à Praça 

Tamandaré foi impactado negativamente, gerando áreas segregadas, com baixa 

atratividade. Também a inserção dos terminais urbanos interfere negativamente na 

identidade histórica da Praça Tamandaré, a qual esta relacionada a um refúgio ligado à 

natureza. 

 

5.2. PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS 

 

A partir da análise dos resultados apresentados no Capítulo 4, é possível verificar a 

importância da mobilidade e acessibilidade urbana, bem como a relevância da praça pública 

e apresentar conclusões sobre o grau de satisfação dos usuários em relação à praça pública 

de caráter histórico quando ocorre a inserção de terminais urbanos na mesma. A síntese dos 

resultados é apresentada a seguir. 

A presente pesquisa resulta nos impactos que os terminais de ônibus urbanos 

causam em praças públicas de caráter histórico, segundo a percepção do usuário. O estudo 

revela impactos positivos e negativos verificados no momento em que ocorre a inserção de 

terminais urbanos em praças públicas históricas. Nesse sentido, é destacado o conforto dos 

usuários do transporte público, tanto no que se refere à mobilidade e acessibilidade quanto 

ao conforto ambiental, como sendo um impacto positivo. Esses fatores foram os mais 

representativos do aspecto positivo da inserção do terminal de ônibus, revelando que a 

proteção contra as intempéries - sol, chuva e vento, bem como a localização do 

equipamento, sua proximidade à maioria dos prédios públicos, comércio e serviços, são 

fatores importantes e determinantes para o sucesso do projeto. 

Ainda a pesquisa revela que a segurança urbana, o significado simbólico e a história 

existente no local foram aspectos negligenciados pelo projeto, os quais são apontados como 

impactos negativos. A falta de segurança é revelada principalmente em relação à baixa 

visibilidade em alguns lugares, tanto pelo próprio elemento quanto pelo número de pessoas 

que o equipamento atende. Apesar do alto número de usuários estimular o comércio e o 

oferecimento de serviços, há conflito para a realização de atividades opcionais relacionadas 

ao uso da praça pública como espaço de lazer. O estudo constata que quando há uma 

proporção desequilibrada entre o número de pessoas e o tamanho do local onde essas 

pessoas se encontram, há também a sensação de insegurança. Ainda o fato dos terminais 
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urbanos estarem localizados na calçada periférica da praça pública que sempre foi utilizada 

para circulação de pedestres e, após a inserção dos terminais urbanos, a calçada fica 

claramente delimitada para o embarque e desembarque dos usuários do transporte público, 

constrange e dificulta o trânsito de pedestres, principalmente em horários de pico. 

O estudo também revela que a Praça Tamandaré é percebida pelos usuários 

principalmente como refúgio ligado à natureza, sendo essa sua característica mais 

marcante. Desse modo, é constatado que o significado simbólico da praça é afetado 

negativamente após a inserção dos elementos propostos, sendo que na rua 24 de Maio 

onde ocorre uma sequência de três plataformas, ocupando atualmente 42% dessa lateral. 

Nesse sentido, o elemento ganha maior destaque do que a praça e contribui para a perda do 

significado simbólico da mesma. Ainda a localização de um dos terminais em frente ao busto 

do Almirante Tamandaré, personalidade que cede seu nome a Praça, contribui para a 

desvalorização da história do lugar, sugerindo que esses elementos com significado 

simbólico têm menor importância do que o atual sistema de transporte público. 

Outro fator que contribui para as soluções de projeto apresentadas e que deve ser 

considerada é a forma que o poder público busca as soluções para os problemas 

vivenciados. Sendo o Plano de Mobilidade Urbana uma obrigação para determinados 

municípios, existem dificuldades de recursos humanos e financeiros e com a 

desestruturação de setores de planejamento urbano que tornam os prazos curtos.  Mesmo a 

legislação indicando que o plano deve estar de acordo com o zoneamento municipal, a 

expansão urbana e o planejamento urbano, os contratos municipais buscam soluções para o 

plano de mobilidade urbana, sem efetivamente fazer exigências tão abrangentes, ficando 

uma abordagem mais conceitual. Nesse sentido, também a proposta para a opinião da 

população se resume na audiência pública e não em estudos para avaliação da percepção 

do usuário, a qual poderia apontar outras necessidades da população, tais como 

sociabilização e humanização, sendo esses os principais papéis das praças públicas na 

sociedade.  

Ainda não há legislação que promova a praça pública nem o caráter histórico do 

lugar, ou que a proteja de intervenções sem o estudo da percepção do usuário. Desse 

modo, às inserções de terminais urbanos em praças públicas devem considerar a mesma 

significância para a praça pública e a mobilidade urbana, resgatando sua importância para a 

sociedade.  

Nesse sentido, para a realização de inserções de terminais de ônibus urbanos em 

praças públicas de caráter histórico devem ser observados fatores que são pertinentes à 

vitalidade, mobilidade e acessibilidade urbana, à história e à sociabilização da comunidade. 

Para isso, devem ser abordados os seguintes itens: 
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No momento de escolha do local: 

1. Realizar estudos sobre a conexão viária e visual do local e do seu entorno. 

 

No momento de elaboração do projeto: 

1. Verificar a história do lugar que receberá a intervenção e os elementos que a 

compõem, independentemente do reconhecimento dos usuários abordados, pois os fatos 

históricos transcendem a necessidade do grupo de usuários do local, abrangendo por vezes 

a cidade, estado e/ou federação. 

2. Analisar os grupos de usuários e as formas de inserí-los no processo de 

planejamento e/ou projeto do equipamento ou edificação. 

3. Observar os usos e as atividades existentes que colaboram para vitalidade e 

segurança no espaço público urbano, compatibilizando o número de usuários com o 

tamanho da praça pública. 

4. Compatibilizar as novas atividades com aquelas que são características da praça 

pública, delimitando os diferentes espaços e realizando conexões agradáveis entre os 

mesmos.  

5. Estudar soluções para o conforto do usuário do transporte público, compatível com 

as necessidades de quem utiliza a praça pública. 

6. Evitar as possíveis obstruções viárias e visuais que a inserção possa causar, tanto 

no entorno como no interior da praça pública. 

 

5.3. IMPORTÂNCIA DOS RESULTADOS E INDICAÇÕES PARA FUTURAS 

INVESTIGAÇÕES 

 

Essa investigação tenciona, através da realização da análise da revisão da literatura, 

dos estudos e metodologias relacionados à percepção ambiental, da aplicação prática de 

métodos de coleta e análise de dados qualitativa e quantitativa, dentro do contexto da área 

de Ambiente-Comportamento, contribuir com os debates referentes aos fatores que 

influenciam na percepção dos usuários e como estes devem ser utilizados na elaboração de 

projetos de requalificação urbana. A pesquisa também pretende dar subsídios que cooperem 

para a definição de políticas urbanas para ocupação das praças centrais. 

Também, a partir de uma abordagem perceptiva e cognitiva a qual visa avaliar os 

conflitos de uso existentes na Praça Tamandaré, busca a qualificação dos projetos urbanos 

e arquitetônicos em praças centrais de caráter histórico, ou seja, projetos que 

compatibilizem os novos usos com a historicidade do local, conseguindo garantir a 

satisfação dos usuários. Esta qualificação do ambiente urbano também pretende que os 

indivíduos se apropriem das praças públicas, incentivando atividades sociais e opcionais 
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para a população, possibilitando uma utilização mais intensiva e extensiva a qual colabore 

para uma adequada manutenção e conservação desses lugares. Nesse sentido, a pesquisa 

apresenta procedimentos que devem constar na elaboração dos projetos de terminais 

urbanos em praças públicas de caráter histórico. 

Para os estudos científicos na área de Arquitetura e Urbanismo essa investigação é 

de fundamental relevância, devido à apresentação de informações sobre os aspectos que 

devem ser considerados nas intervenções para praças públicas de caráter histórico e como 

os mesmos devem ser analisados para a adequação das mudanças de usos com a inserção 

de terminais urbanos nas praças públicas com caráter histórico para que as mesmas não 

percam sua identidade e qualidade visual. Assim como os conflitos de uso podem afetar 

negativamente o cotidiano dos usuários, através do ordenamento do espaço e da análise da 

percepção ambiental é possível melhorar a qualidade de vida dos usuários, contribuindo 

para que os riscos de incidência de crimes e a depredação dos equipamentos públicos 

sejam minimizados gerando uma sensação de segurança e bem-estar aos usuários. 

Pretende-se que os resultados dessa investigação possam auxiliar os projetos futuros em 

praças ajardinadas públicas de caráter histórico, a fim de criar espaços de lazer para as 

pessoas e não somente solucionar um problema específico. 
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APÊNDICE A 

Análise da composição formal do terminal urbano 
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ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO FORMAL DO TERMINAL URBANO 

Para a análise da composição formal do terminal urbano implantado na Praça Tamandaré, 

os elementos serão avaliados de acordo com suas características físicas relacionadas à sua 

funcionalidade e significado, sendo estudados os seguintes componentes: estrutura metálica 

curva, fechamento vertical posterior com policarbonato, fechamento vertical com brises 

horizontais metálicos, cobertura metálica em dois níveis sustentados por treliça metálica, 

barras metálicas horizontais, bancos e lixeira, piso de pedra elevado e rampas de acesso. 

DESENHO ARQUITETÔNICO DO PROJETO ELABORADO COM ALGUMAS MEDIDAS: 

 

IMAGEM DO TERMINAL URBANO IMPLANTADO: 
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ANÁLISE FORMAL DOS ELEMENTOS APRESENTADOS: 

 

Estrutura metálica curva: 

Os pilares metálicos curvos se repetem ao longo do elemento que apresenta, no mínimo, 

quatro e, no máximo, nove, sendo os mesmos responsáveis pela sustentação do terminal 

urbano. A altura total do pilar é aproximadamente cinco metros, tendo o nível da plataforma 

de embarque como referência, e sua projeção na calçada é aproximadamente 5,70m (cinco 

metros e setenta centímetros), sendo aproximadamente 4,20m (quatro metros e vinte 

centímetros) sobre a calçada e o restante sobre a faixa de rolamento. A utilização da forma 

curva e do material metálico sugerem solidez, avanço tecnológico e contemporaneidade.  

Fechamento vertical posterior com policarbonato: 

Colocado entre as estruturas metálicas curvas e com a utilização de barras metálicas 

circulares também para sustentação do fechamento com o policarbonato, tem a função de 

proteger os usuários do vento e chuva. Apesar da proposta de transparência, o reflexo, a 

poluição, a sujeira e o desgaste do tempo deixam o policarbonato deixam opaco, perdendo 

sua característica intrínseca e não permitindo aos usuários enxergar através do elemento. O 

policarbonato é um material que permite o fechamento curvilíneo, sugerindo avanço 

tecnológico e contemporaneidade. 

Fechamento vertical com brises horizontais metálicos: 

É utilizado para o fechamento posterior curvo, a partir de dois metros de altura até o primeiro 

nível da cobertura. Os brises são elementos que pretendem o conforto térmico do usuário, 

sendo utilizado nesse caso também para proteção das intempéries. Os brises horizontais 

metálicos reforçam a curva existente no fechamento, estando relacionados à 

contemporaneidade. 

Cobertura metálica em dois níveis sustentados por treliça metálica: 

Para a cobertura são utilizadas estrutura e telhas metálicas, ficando em dois níveis, um mais 

próximo ao usuário a qual avança na calçada 3,60m (três metros e sessenta centímetros), 

ficando aproximadamente a 50cm (cinquenta centímetros) do meio-fio, apresentando altura 

média de 2,55m (dois metros e cinquenta e cinco centímetros), sendo a cobertura superior 

com altura média de 4,00m (quatro metros metros) acima calçada, a qual avança em 

aproximadamente 1,90m (um metro e noventa centímetros) na via carroçável. O objetivo 

funcional é a proteção do usuário tanto na espera do ônibus quanto no embarque e 

desembarque do transporte. Esses elementos juntamente com a treliça metálica utilizada 

para sua sustentação sugerem avanço tecnológico e contemporaneidade. 

Barras metálicas horizontais, bancos e lixeiras: 

Todos esses elementos são metálicos, e, com exceção da lixeira, marcam horizontalmente o 

elemento. Algumas barras servem de apoio para descanso do usuário. O desenho do 

mobiliário urbano é contemporâneo e acompanha os demais elementos do terminal urbano. 

As lixeiras estão dispostas nas laterais do terminal urbano, junto à calçada, às vezes ficam 

embaixo da cobertura, mas podem ficar do lado de fora do terminal. 



173 
 

Piso de pedra elevado e rampa de acesso: 

O piso do terminal urbano é elevado aproximadamente 15 cm (quinze centímetros), sendo 

utilizado para a plataforma e também para as rampas pedra de basalto natural, se 

diferenciando das calçadas periféricas da Praça Tamandaré tanto quanto ao nível quanto ao 

material. O piso de pedra basalto é resistente ao fluxo pretendido e, considerando que está 

coberto, apresenta baixo risco de ser escorregadio. O piso apresenta demarcação podotátil 

de alerta no início e final da rampa, bem como junto ao meio-fio da calçada, atendendo às 

normas relativas às pessoas com deficiências e mobilidade reduzida. O piso auxilia na 

delimitação do terminal urbano, bem como a rampa sugere o acesso e a saída desse 

espaço.  

 

CONCLUSÃO DA ANÁLISE: 

IMAGEM DA RUA 24 DE MAIO ANTERIOR AO NOVO TERMINAL URBANO: 

 

IMAGEM DA RUA 24 DE MAIO COM OS NOVOS TERMINAIS URBANOS ATUAIS: 

 

O resultado da análise formal do terminal urbano implantado na Praça Tamandaré indica 

que o elemento atende às necessidades relativas ao conforto do usuário que aguarda, 

embarca ou desembarca do transporte público. Também sua composição formal contribui 

para delimitação do espaço onde ocorre a espera, embarque e desembarque de 

passageiros, através da cobertura total da calçada, da utilização da rampa e mudança de 

piso. Desse modo, a composição formal do novo terminal urbano caracteriza o equipamento 

e assegura ao usuário do ônibus o domínio daquele local, sendo isso positivo para o sistema 
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de transporte público, mas prejudicando os demais usuários da Praça Tamandaré, os quais 

ficam intimidados a transitar pela calçada da praça que é pública.  

Ainda a altura e o comprimento do terminal urbano, o qual tem aproximadamente cinco 

metros de altura e o comprimento diferem em cada plataforma apresentando 

aproximadamente de 30 (trinta) a 70 (setenta) metros, geram uma sobreposição da 

ocupação do novo terminal em relação à Praça Tamandaré. Ou seja, apesar da Praça 

apresentar dimensões aproximadas à 320m (trezentos e vinte metros) em sua maior 

extensão e 145 m (cento e quarenta e cinco metros) na menor dimensão, os terminais 

urbanos implantados ocupam na Rua 24 de Maio, 42% (quarenta e dois por cento) dessa 

lateral.  

Também as árvores apresentem altura variadas podendo chegar até 30 metros, sendo 

algumas muito antigas. Assim, algumas copas das árvores ficam acima dos terminais 

urbanos e, dependendo da perspectiva visual, podem ser visualizadas. Entretanto, o 

elemento não permite a visão dos caules, nem do espaço da Praça que fica atrás dos 

terminais. Desse modo, a paisagem urbana fica muito alterada, distanciando a imagem da 

praça pública pré-existente. 
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APÊNDICE B 

Transcrição das entrevistas exploratórias aplicadas aos distintos grupos de usuários 
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Entrevistas aplicadas em 07/11/2013 
Em negrito – entrevistador. 
 
 

1. ENTREVISTA COM MORADOR DO ENTORNO 
 
O Senhor é de Rio Grande?  
Sim sou. 
Qual seu nome?  
Hilton Rodrigues Pinto 
Sempre morou em rio Grande? 
Sim, mas neste local a quase 60 anos. 
Então o senhor conheceu toda a história de modificações... 
.... 
O que o senhor acha da Praça? 
Acho que é uma praça muito bonita, mas atualmente está muito abandonada, feia, malcuidada,  
Acha que tá faltando uma boa manutenção 
É uma boa manutenção, uma reforma geral, porque ela tá muito feia. 
E o que você acha dos terminais? Esses novos terminais que foram implantados? 
Na verdade, eu acho que eles são bonitos, são bons para as pessoas que precisam usar, talvez o 
local não tenha sido o mais adequado, pois acaba tirando um pouco da visualização da praça. Porque 
antes, os carros paravam as pessoas desciam na praça, agora não há mais essa possibilidade 
porque não tem como estacionar na volta da praça e não é mais aquele lugar de lazer. 
Tão acessível... 
Talvez o local não tenha sido muito bom, é muito bonito e útil  
É bom para quem está utilizando o transporte... 
Quem sabe o local é que não foi o mais adequado, poderia ser fora da praça, ali na outra rua 
Sim... 
Porque tira um pouco da beleza da praça de quem vê ali da volta 
E o senhor usava a praça antes dos terminais? 
Sempre! Morava aqui, desde quando era pequeno, íamos olhar os macacos e... 
Utilizava a praça bastante... 
Sim, gostava de andar de balanço... 
Utilizava o playground também... 
É pedia para os velhos, vamos andar de balanço... 
Eu também fui muito a praça... E o que o senhor achava dela antes? 
Eu achava que antes ela era melhor cuidada, mais bonita, agora tá muito atirada, não sei, não 
merece, não tem aqueles traços que tinha antigamente... 
E em relação as árvores? Às vezes a gente vê algumas fotos antigas, elas pareciam ser 
menores ou mais esparsas... O senhor concorda? 
Elas não estão bem cuidadinhas, tem muita erva de passarinho, antigamente não pareciam melhor 
cuidadas, tinha bancos na volta das árvores grandes, essa aqui e outra que tem no meio... tinham 
bancos na volta 
Ao redor delas... 
Eu achava que elas eram melhor cuidadas, inclusive os bancos, as calçadas... A volta da calçada 
num dia de chuva, por exemplo, fica cheio d’água, tem buracos, depressões na calçada e a pessoa 
para passar na volta da praça tem trabalho 
O próprio passeio .... 
Tem lugares que para atravessar para o outro lado, não dá, porque tem tijoletas afundadas e fica 
cheio d’água... não sei... acho que ela meio abandonada  
Abandonada... 
Abandonada... não sei se é esse é o termo.... abandona.... ou esquecida 
Então tá... eu agradeço muito a sua entrevista. 
 
 

2. ENTREVISTA COM PESSOA SENTADA NO BANCO DA PRAÇA: 
 
O senhor é de Rio Grande? 
Sou. 
E mora aqui há quantos anos? 
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Sempre desde pequeno. 
E o que o senhor acha da Praça Tamandaré? 
Como assim? 
O que o senhor acha assim, o senhor gosta, não gosta... 
Gosto, gosto...Gosto de ficar sentado, olhando o movimento... a praça é pra isso mesmo, né? 
 
É sim, um dos motivos dela é pra isso, né? E o que o senhor acha desses novos terminais 
urbanos que foram colocados na Praça? 
Ah, horrível... 
O senhor acha ruim? 
Horrível... 
É... o senhor acha o que qual o que que ele impacta...  o que ele agride a praça de que 
maneira? 
Agride, agride... agora mesmo fui ao banheiro e o banheiro tá todo sujo, isso que é o banheiro, 
imagina só.... horrível... 
É o senhor não gosta? Eles não contribuíram em nada para melhorar? 
Eu acho que não, até piorou. Esses dias quiseram até dar nele... 
O senhor usava a praça antes dos terminais? 
Usava, usava... 
E o que o senhor achava dela antes? 
Antigamente era mais bom.. 
Era? 
???? 
Aproveitava melhor? 
Aproveitava melhor e... 
Então, tá era mais ou menos o que eu queria saber, o que o senhor achava dos terminais na 
praça, então o senhor que a praça era melhor utilizada antes dos terminais... 
Melhor antes, muito antes, cada vez vai piorando mais as coisas, em vez de arrumarem estragam 
mais.... cada vez pior... 
É? Ah, então, tá... Muito obrigada pela sua entrevista  
 
 

3. ENTREVISTA COM PESSOA ESPERANDO O ÔNIBUS NO TERMINAL URBANO DA 
PRAÇA: 

 
Tu és de Rio Grande? Moras a quantos anos? 
Sempre 
Quer dizer que sempre morastes por aqui? 
Sim 
E o que tu achas da Praça Tamandaré? 
É um ponto que agora tá totalmente destruído por causa dos vândalos, que destroem, pixam... E eu 
acho que deveria ser feito um ponto turístico, ser arrumado como um ponto de trurismo. Já tiraram 
nossos bichos que eram um ponto... E agora já tiraram não tem mais tanto atrativo e tá destruída por 
causa deles e faz falta outra coisa, que não deviam destruir o ponto (de ônibus)] 
E o que tu achas desses novos terminais? 
É, foi um ponto é bom, mas o ponto que já tinha aqui de ver os horários dos ônibus que eram visto no 
televisor já não tem mais... 
Já destruíram também... Ah... mas ele protege mais do que aquele que 
É esse tipo de coisa assim, é melhor por causa disso 
E o que tu achavas da praça antes dos terminais? Frequentavas ela antes? 
Frequentava, era.... a única coisa boa é que o local do ônibus era fixo, agora é tudo junto e tu não 
sabes onde tu vais pegar o ônibus, né? Se vais pegar no paradão do lado da 24 ou se no da Neto 
Sim.. tem que correr para ver  
É tem que correr para ver qual é o local para pegar o ônibus 
Ainda tem isso 
Bem, era isso mesmo que eu queria saber, o que achavas da praça antes dos terminais e 
depois... Tá certo, então... Muito obrigada. 
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4. ENTREVISTA COM TRABALHADOR NA PRAÇA TAMANDARÉ – PIPOQUEIRA FRENTE 
AO PLAYGROUND 

 
A senhora é de Rio Grande? 
Sim 
E mora aqui há quantos anos? 
Eu nasci aqui, a muitos anos atrás... 
Ah, então é toda a vida.. 
A senhora trabalha aqui desde quanto tempo mais ou menos? 
Olha desde quando eu nasci quase, meu pai trabalhava aqui 
Ah a senhora vinha desde pequena... 
Sim, mas eu já faz trinta e dois anos 
E o que a senhora acha da Praça Tamandaré? Sendo uma pessoa que está aqui todos os dias, 
o que a senhora acha? 
Eu nem sei o que dizer por que eu adoro isso aqui então eu... 
 
Já faz parte de sua vida, né? 
Sim, faz parte da minha vida, eu adoro isso aqui... Não sei... é um ponto turístico, tá sempre cheio de 
gente diferente, de outros lugar, vem tudo passear aqui, aproveitam aqui a pracinha 
E o que a senhora acha dos novos terminais que foram implantados aqui na Praça 
Tamandaré? 
Acho que tá bom, melhorou... 
Melhorou?  
É eles tem que terminar, né? 
Não chegaram a implantar todos ainda, né? 
Não chegaram a terminar... 
Bem, a senhora vinha antes e o que a senhor acha da praça antes dos terminais e como era a 
praça antes, o que mudou? 
Mudou 
Antes dos terminais a senhora tava melhor? 
Ah é... bem melhor... 
As pessoas usavam mais a praça? 
As pessoas foram mudando, não sei explicar por que, mais... esses terminais são bom, protege de 
chuva, mas o problema é que botaram tão só para uns ônibus e para outros não... Essa linha aqui 
mesmo, contínua ruim, continuam pegando chuva... Então acho que no momento que terminar tudo 
que fizer um troço bonitinho, vai ficar... 
Ah, entendi... Tá certo, muito obrigada, bom trabalho. 
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APÊNDICE C 

Entrevista semiestruturada aplicada aos distintos grupos de usuários 
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APÊNDICE D 

Poster utilizado nas entrevistas do Apêndice C e o Apêndice E  
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APÊNDICE E 

Transcrição das entrevistas semiestruturadas aplicadas aos grupos de usuários 
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Entrevista realizada no dia 18/09/20143 
 
ENTREVISTADOR – escrita em negrito. 
 

1. ENTREVISTA COM PESSOA LAZER (06 gravador) – 16 anos 
 
Boa tarde, gostaria de saber se tu és de Rio Grande?  
Sim 
Então, moras aqui desde pequena, desde teu nascimento? 
Sim, desde o nascimento. 
E assim, qual é a frequência tu vens a Praça? 
Ah, venho todos os dias no meu intervalo. 
Tu passas teu intervalo por aqui? 
Sim, passo por aqui. 
E qual o motivo que te traz? 
Ah, gosto de ficar aqui ver as pessoas... 
Ver o movimento? 
É, o movimento... 
O que tu achas que falta na Praça Tamandaré? 
Falta segurança à noite... Já fui assaltada aqui duas vezes de noite, depois que eu soltei e é 
complicado, né? Mas de dia é bom... 
Bem, então tem alguns lugares que tu evita passar aqui na Praça?  
Ah, é de noite por dentro da Praça aqui é meio arriscado. Tem esses guardinhas aí, mas nem sempre 
eles estão por perto, né? 
Qual lugar que tu achas mais perigoso? Que nem de dia tu passas? 
Não, não, de dia é tranquilo,  
É tranquilo? O problema é à noite, então? 
Sim 
E o que tu gostas da Praça? O que tu achas da Praça? Bom, então, tu gostas da praça? O que 
tu achas da Praça? 
Ah, gosto de ficar aqui, mais pelo movimento, por distração para passar o tempo... 
Pois é a Praça tem um espaço muito grande, qual que tu costuma ficar quando tu vens? 
Aqui, sempre aqui... 
Aqui, nesta passada central... E que lugar que tu menos gosta? Pensa assim, ah, para aquele 
lado não costumo ir, não gosto... 
Ah, lá onde tem aquela coisa lá... 
O coreto? 
È, lá eu não gosto muito... 
E tu achas que a Praça Tamandaré é importante para a cidade de Rio Grande? 
Ah, é, tudo é importante essa praça aqui é bem... Ah, nem sei... Mas é porque é lazer também, né? 
Ah, sim. E quando se fala em Praça Tamandaré, o que tu relaciona, assim, o que primeiro vem 
a tua mente? 
O que eu lembro... Ai meu Deus... Ah, não sei, eu acho importante ter essa Praça aqui porque é um 
lugar de encontro de jovens também, né?  
Bem, tu sabes que a Praça é cheia de histórias, né? Que tem o túmulo do Bento Gonçalves, 
que tem vários fatos no Coreto... Sobre essa parte histórica o que tu achas da Praça 
Tamandaré em relação às histórias que ela tem? 
Ah, não sei o que responder... 
Não é muito usual a gente ouvir, né? Também sou rio-grandina e não é algo muito comum 
Bem, nem sei o que falar... 
Então, tá... E sobre os terminais urbanos da Praça? O que tu achas desses novos terminais?  
Ah, acho que é bem bom isso aí agora, porque dia de chuva mesmo, antes não tinha e a gente tinha 
que pegar com muita gente e acabava ficando na chuva 
Na chuva... Agora tá mais protegido? 
É tá melhor 
E o que tu mais gosta nos terminais urbanos seria isso, essa proteção? 
Aham 
E o que tu menos gosta nos terminais, o que não ficou legal, que não tá bom? 
O que eu não gosto muito é.. os terminais não tem muito o que reclamar, tem o que reclamar dos 
ônibus assim 
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O sistema como um todo, não é o terminal? 
É, isso, não é o terminal... 
E quando tu estás esperando o ônibus, tens que pegar o ônibus,  tu te sente numa praça ou tu 
até esquece que está numa praça? 
Não, eu me sinto numa praça. 
E a localização do terminal central na Praça Tamandaré? Tu achas adequado, tu acha legal? É 
bom que ele esteja aqui? 
Ah, eu acho porque tá bem no meio do caminho de todo mundo, né? 
Pela localização... 
É pela localização é bem...  
É bom? 
É bom aqui... 
Bem, vou te mostrar porque foi feito um trabalho com os estudantes de Pelotas e eles fizeram, 
apresentaram quatro propostas para os terminais para fazer um terminal diferente do que esse 
que a gente tem, localizaram na Praça, mas com outro formato. 
Outro formato... 
E aqui nos temos cinco, quatro propostas e a última é o que temos aqui na Praça. 
Aham 
E o que que tu pensas, o que tu achas desses modelos, você acha que algum deles valoriza 
mais a paisagem da Praça? Valoriza mais a Praça? 
É eu acho que esse daqui 
Esse aqui (C), se a rua fosse entre a praça e os terminais? 
É esse aqui, ficaria legal, 
Os terminais de frente para a Praça ao invés de costas? 
Humm, humm 
Ah, então tá, 
Ficaria legal, teria uma calçada para os pedestres também, né? É, é esse ficaria legal 
Qual teu nome e tua idade, por favor? 
Natália, 16 anos 
Então, tá... Muito obrigada Natália. 
 

2. ENTREVISTA COM PESSOA TRABALHO (07 gravador) – 18 anos 
 
Boa tarde! Qual teu nome e tua idade? Te importas de dizer? 
Adriele, 18 anos. 
Tudo bem, Adriele? Eu gostaria de saber se tu és moradora de Rio Grande? 
Sou 
E moraste tua vida inteira aqui? 
Sempre... 
Sempre? E com que frequência tu vens à Praça? 
Todos os dias 
Vens todos os dias... Trabalho, né? Então, sábados e domingos também? 
Não, só no sábado 
Só o sábado também... Bem, tu vens a praça para... Claro, né...  
Trabalhar, seria o principal motivo, mas... Para lazer 
Para lazer tu também vens? É isso que eu queria saber, vens também em outros horários para 
poder aproveitar o espaço? 
Isso 
Que bom! E tu tens assim, o que tu... o que que tu costuma vir, o que te atrai na Praça? 
Os macacos 
Os macacos? 
Os bichos 
Os bichos... 
Eu sempre venho para ver 
É muito bom... E o que tu achas que falta na praça Tamandaré? O que que poderia fazer com 
que tu viesses mais vezes a praça? 
Mais segurança e iluminação 
Segurança e iluminação... Pois é... Então tu evita passar por algum lugar da praça? 
Aqui. 
Devido a isso? 
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Sim. 
Pelo coreto, aqui? 
Eu não atravesso no meio de noite. 
Ah, anda só pelas calçadas externas? 
Só pelas calçadas... 
Ah, tu achas muito inseguro por causa da iluminação baixa? E, bom, tu gosta da praça, mas o 
que que tu gosta? Tu acha a praça importante para a cidade? 
Acho! É um lugar bom para namorar, para passear, para trazer os filhos... 
Ah!!! 
Eu não sou casada, mas trago meus irmãos! 
Os primos os sobrinhos... hehe Ah, tu achas, a praça é uma praça muito grande, né? E qual a 
parte que tu mais gosta? Qual o espaço que tu mais gosta na praça? 
O centro... 
O coreto aqui ou onde fica o Bento Gonçalves? 
Não, o coreto. 
O coreto aqui que é mais movimentado? 
Sim!!! 
E o que tu menos gosta? Qual seria o lugar que tu menos gosta da praça? 
Embaixo daquelas árvores ali...  
Aqueles bambus ali? 
É para aquele lado é mais perigoso 
Pois é... Ali é bem mais fechado, né? E quando fala na Praça Tamandaré o que primeiro vem a 
tua mente? Qual é a relação que tu faz imediata com a praça? 
Os bichos! 
Os animais... E tu achas que a praça é importante para a cidade? 
É 
E porque tu achas que ela é importante? 
Porque todo mundo se encontra nela, todo mundo se marcar um encontro, tá na praça... Qualquer 
coisa: tô na praça é tudo na praça 
É um ponto de encontro importante da cidade 
É um ponto turístico 
Ponto turístico também, né? Ah, bem a praça é cheia de histórias, tu conhece um pouco das 
histórias dos monumentos da praça, algumas coisas que já aconteceram, que o bento 
Gonçalves tá enterrado ali... 
Isso eu sei, por cima. 
Mas não tens conhecimento dos outros monumentos e dos fatos que aconteceram por aqui? 
Não 
E assim, a questão sobre os terminais urbanos... Mudando um pouco o foco... O que tu achas 
desses novos terminais urbanos instalados na Praça Tamandaré? 
São bons 
São bons? E o que tu mais gosta neles? 
Ah, tudo. Gosto de tudo. Tem banco, tem tudo... Tá bom. 
Ele é funcional, tem onde sentar, tu aguarda sentada... 
Não tem tanto risco, tuas costas não ficam no ar, como nas paradas. 
Aham. Fica mais seguro também. E o que tu menos gosta nos terminais? 
Nada 
Não tem nada? 
Não tem o que eu não goste, desses aqui não tem o que eu não goste. 
Ah, esses novos não... 
Os novos não, mas os antigos hehehe 
E quando tu esperas o ônibus... Tu costuma pegar ônibus? 
Sim 
E quando tu esperas assim o que que tu sente... tu te sente numa praça num espaço de lazer? 
É, de dia sim, de noite não. 
De noite não? 
É de noite eu fico meio assustada 
Não é... 
É de dia eu fico bem normal 
E outra pergunta, tu achas adequado essa localização desses terminais na praça? Tu acha que 
os terminais centrais aqui da Praça Tamandaré,  o ideal é que fiquem na praça mesmo? 
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É eu acho que sim 
Tá. Vou te mostrar agora o estudo que a gente fez com o pessoal da faculdade e eles fizeram 
umas propostas para os terminais urbanos na Praça Tamandaré, novos formatos. O que tu 
achas desses modelos? Tu achas que algum deles poderia ser melhor do que existe hoje? 
Sim 
A última proposta é a que nós temos, né? 
Sim, mas eu acho que é esse aqui e esse aqui. 
Tu gostaste do B e do D? 
É o B e o D é legal... 
Pelo visual? 
Sim, pelo visual... Pelo visual são melhor 
Sim, mas então, tá. Adriele, muito obrigada pelo teu tempo. 
De nada. 
 

3. ENTREVISTA COM PESSOA TRABALHO (09 gravador) - 41 
 
Boa tarde. Poderias me informar tua idade, por favor? 
41 
Tu és morador de Rio Grande? 
Sou 
Há quantos anos mais ou menos, naceste aqui? 
Exatamente 
Desde o início 
Sou nascido aqui 
Ah, eu também heheh E com que frequência você vem a praça? Todos os dias? 
Eu trabalho aqui 
Trabalha de segunda a sexta? 
De segunda a feriado... 
Ah, trabalha de segunda a feriado, domingo... Todos os dias... 
Exatamente 
Tá certo... E fora a tua atividade, tu também vens para lazer? 
A gente mora na cidade, esta aqui é uma praça central, não tem como não passar por aqui, né? 
Sim, acaba passando também... 
Acabo passando não tem como... 
E o que o senhor acha que falta aqui na praça? 
Na verdade esses macaquinhos tinham que ter mais alguma coisa, algum outro tipo de atração... 
outro animal, outro bicho, antigamente tinha, né? 
Tinha... 
E agora, principalmente naquele meio ali, agora tem dois ou três macacos, devia ter um outro tipo de 
atração, uma coisa mais bonita, mais chamante, essa praça aqui é tão bonita, vem pessoas de outro 
lugar do Estado aqui. Essa praça é meio atirada, né? 
Então, te atrairia visitar mais a praça se tivesse outros bichos? 
Com certeza 
Isso é o que tu achas que falta mais? 
Entrevistado: A gente que trabalha aqui, a gente tem contato com bastante pessoas, como te falei 
agora, e não tem lugar, as pessoas dizem “essa praça é legal, mas deveria ter mais atração e 
coisa...” 
Humm 
E realmente eu acho que tá faltando atração mesmo... 
E tu evita passar por algum lugar da praça? Ah, esse lugar eu não passo... 
Em relação a que que tu fala? Evita por causa de que? De violência, de assalto... 
É, um lugar que você diga não me sinto muito bem passando por esse lugar, não sei se pela 
segurança, se pela... 
(terceira pessoa contribuindo) O problema é de noite, né?  
Exatamente. De dia não tem problema, é maravilhoso. 
De dia não tem problema? E tu gostas da praça? 
Ah, eu adoro, adoro 
O que que tu achas da praça Tamandaré? 
Eu acho demais esse lugar aqui é... Esse lugar aqui me passa boas energias, eu acho maravilhoso... 
Durante o dia é legal mesmo. 
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E quando se fala em Praça Tamandaré o que tem primeiro a cabeça, qual a primeira coisa 
assim? 
Hã.... 
A imagem? 
A imagem que vem é assim, vê, vê alguma coisa assim, animais, o ar é legal. 
Bom, a praça ela é muito grande e qual o lugar da praça que tu mais gosta? Tem vários 
recantos, né? 
Ah, tem vários recantos, tem vários mesmo, esse aqui do leão mesmo esse aqui é um lugar... 
Ah, ali onde tem... O monumento à Bento Gonçalves? 
É o monumento do Bento Gonçalves ali é bem legal mesmo, a pessoa sentar ali e quem gosta de 
chimarrão, tomar um chimarrão... Muito legal ali, muito legal mesmo... 
Tens conhecimento de alguns fatos históricos que aconteceram na praça para me informar, 
para eu poder saber? Os monumentos que existem... 
É o fato mais histórico que eu sei é agora, a semana farroupilha agora, né?  
Sei... 
É o monumento 
O monumento... 
É o mais atrativo, o principal... O monumento da semana farroupilha, né? Antigamente tinha muito 
mais curtidas nessa praça... Antigamente eles faziam festa sábado de tarde, domingo... Sons... Sons 
assim, sabe? Tinha... Quem gosta do movimento hip hop, sabe? ... Era legal mesmo, essa praça... 
Tinha movimento... 
Por falta de atrativo a gente (...) 
E que lugar que tu menos gosta da praça? Que é menos hã... Menos tratado... Menos... 
Olha, vou dizer para ti, na verdade o que menos gosto na praça é... Ah... Não tem (4x) me sinto 
legal... Não tem 
Não tem lugar ruim? 
Não tem lugar ruim mesmo... Tem bastante coisa legal mesmo 
Então, assim, a praça é importante para a cidade de Rio Grande? 
É com certeza... 
Acha a praça importante? 
Sim, não sei se te falei, eu vou falar de novo, vem várias pessoas de outros lugares, não sei se tu 
sabes, mas eu tô acostumado... essa praça aqui acho que só perde para a redenção, né? 
O tamanho? 
O tamanho e o movimento. 
Humm 
Ela é... 
É muito movimentada? 
É muito movimentada. Ela é, se não me falha a memória, deve ser a segunda ou terceira maior praça 
do Estado 
Ah, sim, ela é muito grande. 
É em área, agora não sei em atrativo, né? 
Sim..sim... 
Em área é... 
E agora vou mudar um pouquinho o assunto, mas também ainda é relativo a praça Tamandaré, 
sobre os novos terminais urbanos, o que que tu achas dos novos terminais urbanos? 
É, eu... Segundo a comunidade aqui, mudou para pior... 
Para pior? 
Tu diz o transporte ou tu tá falando em relação ao terminal? 
Eu digo o terminal mesmo...  
O terminal... 
É... 
Muito legal, muito legal... 
É? 
Muito lindo, ficou de primeiro mundo, né? 
O terminal tem uma qualidade superior... 
A qualidade, a qualidade, a qualidade. 
E o que tu , tem alguma coisa que tu não goste no terminal? 
Eu não utilizo muito o terminal, entendeu? Eu tenho outro tipo de... 
Sim... 
Eu acho que não tem nada que eu não goste, tá muito legal 
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Sim... 
Tá bem espaçoso. Ficou lindo. 
E a localização dele? Tu acha legal aqui na praça? Tu acha que não tem problema... 
Sem problema, 100%, legal mesmo, ficou muito bonito mesmo... 
Eu tenho aqui, umas imagens do pessoal da faculdade de arquitetura que eles fizeram umas 
sugestões de terminais urbanos para a praça Tamandaré, eles fizeram essas cinco, essas 
quatro opções e a quinta opção é como é hoje em dia, como é nosso terminal... o que que tu 
achas, qual deles tu achas que valoriza mais a praça e o entorno, a ambiência do local? 
Ah, essa calçada ali, essa calçada chamou a atenção, essa calçada podia ser bem mais decorada, 
né? Esse tipo de calçada aí, né? 
Essa proposta C onde tem um corredor exclusivo de ônibus e o terminal é voltado para a 
praça? 
Ah, é... 
Essa que tu achas mais interessante? 
É eu acho... É da hora, né? 
E é mais fácil para o pedestre circular fora do terminal? 
Exatamente... É essa daí  
Entendi 
Essa daí é padrão... Esse aqui... Isso, esse aqui é o nosso...  
Então tá certo. Muito obrigada pela entrevista. 
 
 ENTREVISTA COM PESSOA LAZER (10 gravador) - 15 
 
Bom, tudo bem? Tua idade? Te importas de me dizer? 
Não. 
Por favor... 
15 anos. 
Tens quinze... Tu és moradora de Rio Grande? 
Sim 
Nasceste aqui? 
Sim 
E me diz uma coisa, com que frequência tu vens a praça Tamandaré? 
Ah, eu venho muito. 
Tu vens todos os dias? 
Não, eu venho pelo menos umas três vezes na semana. 
Umas três vezes na semana, é bastante! E me diz uma coisa, qual é o motivo que te traz a 
praça? 
Ah, eu não sei, muitas vezes eu encontro meus amigos aqui... 
Combina com eles e vem com eles para... 
Ahãm..Para ficar conversando, tomando chimarrão e sei eu o quê... hehehe Então, tá, e me diz uma 
coisa o que tu acha que falta na praça Tamandaré?  O que que falta para tu vires mais, para tu 
frequentares mais? 
Olha, não sei... hihih 
Não sabes? 
Não sei.  
É? Não tem nada que tu lembres agora pelo menos... 
Não. 
E tu evitas passar em algum lugar da praça? 
De noite mesmo eu não gosto de ir para lá, por que fica esses bondizinho. 
Ah... 
E fica muito ruim de passar porque eles ficam encrencando 
Ah, é? Por onde? Atrás dos terminais, por perto dos bambus? 
É, na volta do leão, onde tem... 
Na volta do leão é meio inseguro à noite? 
Sim 
Ah, bom... E me diz uma coisa, e tu gosta da praça? O que tu achas da praça assim... 
Boa. 
Tu achas boa... 
Sim... 
É um lugar... 
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Sim, é um lugar bom para vim nos fins de semana e tals. 
E, me fala uma coisa, essa praça é muito grande, tem uma extensão grande, qual o lugar que 
tu mais gosta aqui dentro, quais os lugares... 
Eu gosto mais da praça( playground) por causa do meu sobrinho... 
Ah, do playground, por que tu vens passear com teu sobrinho 
Isso 
E, me fala uma coisa, que lugar que tu menos gosta, lugar que tu não gostas de passar? 
É lá,  
No mesmo local perto do leão? E tu acha que a praça é importante para a cidade do Rio 
Grande?  
Eu acho que é. 
Essa Praça Tamandaré. 
Sim. Ela tem uma importância. 
Assim, quando fala em Praça Tamandaré o que que vem primeiro a lembrança? O que que tu, 
assim, o que que tu relaciona a praça, a primeira imagem que te vem a cabeça? 
Vem a praça(playground) que quando eu era criança eu vinha quase sempre. 
Desde pequena tu vinhas e fazias o que quando pequena? 
Vinha brincar 
No playground também? 
Sim  
E me diz uma coisa, a praça tem um monte de coisa que aconteceu nessa praça aqui, né?  Tu 
conhece alguma história, algum fato histórico que tenha acontecido por aqui? 
Não 
Não? Mas sabes que o Bento Gonçalves tá enterrado no centro, ali.. 
Sim 
Então, tá. E sobre os terminais urbanos, os novos terminais urbanos, o que tu achas deles? 
Como assim? 
Tu,  o que tu pensas dele, o que achas.... são bons, são ruins.. 
São bons. 
São bons? 
Sim. 
E o que que tu mais gosta? Acha que são melhores... 
Ah, não tenho idéia... Hehehe 
Costuma pegar ônibus? 
É eu pego bastante ônibus. 
Pegas bastante ônibus, e senta lá, é bom, tu te sente bem? 
Sim 
Tu te sente numa praça quando estás ali? 
É... 
Ou tu nem lembra que está na praça ali no terminal? 
Hehehe me sinto, normal... 
E tem alguma coisa que tu não goste no terminal urbano? 
Não, acho que não. 
Não... E o que tu achas da localização dos terminais? Tu achas que tinham que ser aqui na 
praça? Que é bom que seja aqui na praça? 
Sim 
Tu achas que é bom? 
Sim 
Olha só, tenho aqui umas propostas que os alunos da faculdade de arquitetura fizeram e são 
sugestões de outros terminais na praça Tamandaré. Aqui tem a última que é o que está 
implantado, né? E aqui as propostas deles. Dessas propostas, qual que tu achas que valoriza 
mais o espaço?  
A primeira 
A primeira tu achas que é mais... 
Sim 
Porque tu acha que essa aqui valoriza mais? 
Ah, não sei, foi a que mais me chamou a atenção 
Foi a que mais te chamou a atenção... Ah, mas então tá, muito obrigada, viu, pela entrevista. 
 

4. ENTREVISTA COM PESSOA TRABALHO (11 gravador) - 65 
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Qual a sua idade?  
Como é que é? 
Sua idade, o senhor se importa de dizer? 
65 
65? Tá bem. Há quantos anos o senhor mora em Rio Grande? 
Desde 69. 
Desde 69... E, bom, o senhor vem todos os dias a Praça? 
Sempre que Deus permite. 
Até domingo? Sábado e domingo também? 
Isso... 
Trabalha todos os dias? 
Graças a Deus, sempre que posso estou aqui. (todos os dias) 
E fora pra trabalho, o senhor vem também a lazer? Para aproveitar ou geralmente... 
Não, venho trabalhar. 
Só para trabalhar mesmo. E o senhor acha que falta alguma coisa na Praça Tamandaré? 
É moça... isso aí vai onde? 
É uma pesquisa que estou fazendo para a faculdade. 
É que eu acho que falta muita coisa. Acho que falta, mas deixa assim. 
Não, mas não vai, o senhor não vai ser identificado. O senhor pode... 
Não, não, tudo bem... Falta tudo, falta ó, esse lago aí sem uma coisa sí.. 
Falta limpeza? 
Sim, nem A nem B.  
Ahãm 
A senhora conhece Gramado? 
Sim, conheço 
Entre nós dois, Gramado tem o Lago Negro. 
Isso.. 
Aqui em o Lago ... hehehe entendesse? 
Sim... 
Não vou nem completar, um pavor, né?Interessante (manutenção) 
Ah, sim, hã, uma pergunta, hã e o que falta na praça, se tivesse tal coisa as pessoas viriam 
mais... 
Ah, eu acho que tá faltando, já foi bom, mas tá faltando é mais guarda. 
Guarda... 
A situação do guarda. Guarda tem, mas quando vem o guarda parece que é um fantasma. 
Ahãm 
Jura que está a mirar um fantasma 
Ah, entendi, tá faltando segurança também. 
Tô sendo sincero, mas isso aí não vai, não vai me comprometer, né? Entendesse? 
E me diga, o senhor evita de passar em algum lugar aqui na praça? 
Como é que é? 
Passar, o senhor evita de passar em algum lugar aqui na praça?  
De noite evito. 
A noite não dá... 
Olha até de dia, tem lugar se o cara bobear aí... Tá ferrado 
Pois é, 
Aqui, no caso, aqui perto do galpão gaúcho aí,  
Ah, sei. 
Ali antigamente a gente via aposentado ali em quantidade. Agora não tem mais.  
Ficou inseguro demais 
Infelizmente a juventude tomou conta, mas tá bagunçando aí. E cada coisa impressionante que o 
cara vê acontecer aí, é de parar o (solo???) 
Puxa... E bom, mas assim, o senhor gosta da praça? 
Adoro, adoro, amo! 
Entrevistador: E por que que o senhor gosta? O que o senhor acha? 
Vou fazer agora nesse mês 35 anos que estou aqui. Além de sustentar minha família desde... tenho 
dois filhos, criei dois filhos graças a Deus, amo o que faço. Entendesse?  
Ahãm 
Que esse é o emprego que é mais antigo meu, é esse aqui. 
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Nossa.. 
Eu era ferreiro amador antigamente, e aí passei a... aí meu sogro vendeu esse ponto para mim. 
E vocês conseguiram daqui tirar o sustento... 
Graças a Deus. (Meu recato) tô aí. 
Que beleza. E... bom a praça ela é muito grande, né? E qual o lugar que o senhor mais gosta da 
praça? 
Olha 
São vários recantos.. 
É a praça quase que em geral todos 
É? 
Mas, mais aqui (playground), né? Claro! 
O play? É dá pra ver, né? E o que menos gosta? Que o senhor diz assim, isso aqui não 
precisava ter aqui na praça? 
Olha dona sinceramente... 
Não tem nada? 
Não, não tem nada... 
Ah, tá bom. E o senhor acha que a praça Tamandaré é importante para a cidade de Rio 
Grande?  
Muito 
Por que que o senhor acha isso? 
Porque isso aqui é um ponto turístico, né? O trem é muito lindo. Agora mês que vem, agora, vou te 
contar, excursão é todo o dia 
É? 
É! Vem gente de de qualquer lugar que se possa imaginar, qualquer lugar do Estado, até do país 
vem. 
E vem pra cá? 
É excursão, excursão vem 
Olha... 
Eu acho muito interessante 
Bom a praça ela é, a muitos anos ela existe,  e tem muitas histórias, o senhor conhece algum 
fato histórico  importante? 
Olha, sinceramente, não. Porque eu eliminei a história e eu não li. Não tenho o que fala... 
A praça não é autoexplicativa, né? 
É, devia ter mais no caso acesso a ler a história da praça 
Aham... sim, para poder.... Agora mudando um pouco o foco da pergunta e sobre os terminais 
urbanos? Esses novos terminais que foram implantados... 
Isso aí, no momento para quem não entendeu foi ruim, agora tá sendo muito bom 
Agora tá funcionando melhor? 
O pessoal não entendeu bem a mensagem da coisa. Mas agora... O nosso amigo aí, esse ferroso já 
disse 
Sim, mas o terminal mesmo. Assim, o formato dele, o banco... 
Acho ele legal. Acho Bonito. 
Acha ele legal? 
Acho correto. 
E o que o senhor menos gosta do terminal? Tem alguma coisa? 
Posso falar? 
Pode... 
O mau-cheiro. 
Os terminais? 
De tudo que tu imagina ali tem cheiro, ali. 
É?  
É! Uma loucura. Então no verão vou te contar, chega a ser quente. 
Sério? Os terminais? 
É tem perfume caro, tem perfume barato, tem cigarro 
Ah, sim, o senhor fala da proximidade com as pessoas... 
É tem aquela velha asa 
Sim,sim 
É o busão, né? 
Não tem problema eu queria saber mesmo  
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É que já sofri enfarto de coração e já me senti mal, senti mesmo. Deus que me perdoe, já ia falar uma 
bobagem, que é onde ganho o pão, mas às vezes me sinto até mal. Da aquela ... 
Sim... 
Aquela reação 
Sim, sim. Mas parte também... Então o senhor pega ônibus de vez em quando? 
É quase todo o dia 
E quando o senhor pega o ônibus e senta naquele terminal o senhor sente que está numa 
praça ou até parece que tá... num outro lugar... 
Pra começar eu pego ônibus aqui, nessa aqui. 
Ah, já não é nos terminais? 
Não é no paradão.  
Sim, então não é no local onde 
Eu raramente pego ônibus no chamado paradão 
Sim 
É aqui ou naquele ali 
Sim, aí é diferente um pouco, né? E o senhor acha que é ideal essa localização desses 
terminais serem aqui na praça Tamandaré? Esses terminais centrais... 
Eu acho que é 
Aqui é o lugar mesmo... 
Eu acho  
Eu eu tenho aqui comigo umas propostas dos estudantes de arquitetura 
Ah sim 
E eles fizeram propostas de terminais para a Praça Tamandaré 
Humm 
Aqui nós temos o último que é o nosso, né? 
Sim 
E essas quatro propostas que foram os estudantes que fizeram. Qual delas o senhor acha que 
seria que valoriza mais a praça? 
Essa aqui como é? 
É uma cobertura total da rua 
Essa aqui 
O senhor acha essa a mais legal? 
Muito boa 
Com a cobertura de toda a rua? 
Exatamente 
Para as pessoas ficarem mais 
Claro, muito legal essa aí. 
O senhor gostou dessa? Achou bonita, achou... Acha que funciona bem? 
É importante para a cidade. 
Ah, tá certo, então tá bem. Muito obrigada pelo seu tempo. 
 

5. ENTREVISTA COM PESSOA LAZER (12 gravador) - 18 
 
Bom, boa tarde, tudo bem? 
Boa tarde. 
Quantos anos mais ou menos tu tens? 
18 
Tens 18. E tu és moradora de Rio Grande? Nasceste por aqui? 
Ahãm 
E me fala uma coisa com que frequência você vem a praça Tamanadaré? 
Quase sempre. Quase todos os dias 
É sério? Quase todos os dias? E trabalhas aqui na volta? 
Não só pra dar uma volta mesmo. 
Pra passear um pouco. Então, este é o principal motivo que tu vens, pra, pra, pelo 
movimento... 
É! 
E o que tu achas que falta na Praça Tamandaré? 
O que falta? 
É o que achas que falta? 
Segurança, eu acho 
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Segurança... E, se tivesse mais segurança você viria mais a praça Tamandaré? 
É, é um perigo isso aqui, né? 
É um perigo. E tu evita por causa disso passar por alguns lugares? 
Não, eu evito de andar de noite aqui, né? 
Só a noite, durante o dia tu não sente tão inseguro? 
Não 
E a Praça é muito grande, e qual o lugar que tu gosta mais? 
Que eu gosto mais? 
É 
Não sei... todos... eu ando por tudo. Eu paro em qualquer lugar aqui. 
Tu gosta de todos os lugares... E tem algum que tu não gosta, que tu não gosta de passar? 
Não 
Não tem... E tu acha que  praça Tamandaré, ela é importante para a cidade de Rio Grande? 
Sim 
E por que que tu acha? 
Ah, por que eu acho... eu não sei porque, mas eu acho que é importante. 
Tu acha que é importante... e quando fala assim em praça Tamandaré, o que que primeiro vem 
a tua mente, o que tu lembra primeiro? 
Que eu lembro? 
É... 
O leão... 
É? O que tu lembra primeiro é o monumento ao Bento Gonçalves? Falando nisso, tu conheces 
algumas histórias da praça Tamandaré? Alguns fatos históricos que já passaram por aqui? 
Não.. 
Não conhece nada... só que o Bento Gonçalves tá ali... 
Sim, só que ele tá ali 
E me diz uma coisa, sobre os novos terminais urbanos, o que tu achas deles? 
Sobre o que? 
Os terminais urbanos 
Os pontos de ônibus? 
Os pontos de ônibus, isso 
Acho horrível. 
Tu achas ruim? É mesmo? Tu achas feio, ou ruins ou... 
Eu acho ruim, ruim, só. 
É? E tu, porque que tu não gosta assim... 
Ah, não sei te explicar, entendeu? Só que eu não gosto muito, nem pego ônibus aqui... 
Ah, é?  Tu costumas usar o terminal? Ou nem usa? 
Não, uso sim... mas prefiro evitar, entendeu? 
E quando tu estás no terminal tu acha que tu tá na praça ou tu até esquece que tá na praça? 
Parece que tá num lugar diferente... 
Não, hehehe 
Ahãm, não tem um lugar... E o que que tu menos gosta da praça, tá ouvindo? O que que tu 
menos gosta da praça? Dos terminais desculpa... 
Não sei te explicar não sei o que dizer 
Não sabe... E assim, tu acha a localização deles adequada? Eles estarem aqui na praça, tu 
acha o melhor lugar? 
Acho que não. 
Achas que não, achas que deveriam estar em outro lugar? 
Aham 
Pois é... E me diz uma coisa, eu vou te apresentar umas, é que os estudantes de arquitetura 
fizeram umas propostas para novos terminais na praça Tamandaré. Aqui tá o que a gente tem 
hoje, os nossos terminais, e aqui as propostas que eles fizeram. Qual delas tu achas que 
valoriza melhor o espaço, a praça... 
Qual delas? 
É qual delas tu achas? 
Essa aqui 
Essa segunda? Que tem essa cobertura na rua? 
Uhum (concordância) 
A então... 
Mais seguro também, né? 
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Mais seguro... Por que é mais aberto? 
Não sei... Mas eu acho mais bonito também, destaca mais, com isso aqui ó 
Ah, tá bem. Obrigada. 
 

6. ENTREVISTA COM PESSOA TRABALHO (12 gravador) – 23 
 
Tudo bem? Te importas de me dizer tua idade? 
23 
23. E tu és de Rio Grande? És moradora de Rio Grande? 
Sou. 
És desde que nascestes? És daqui? 
Sim 
E com que frequência tu vens a praça Tamandaré? 
Todos os dias 
Todos os dias? Até sábado e domingo? 
Sábado e domingo. 
Também... E por que que tu vens? 
Eu trabalho! 
Ah,tu trabalhas  
Trabalho mais ou menos aqui na praça, trabalho nos ônibus e tô sempre aqui na praça. 
Ah, tu tá sempre por aqui. E fora a trabalho, tu não costumas vir? 
Não, às vezes eu venho também, trazer meu filho na pracinha. 
Na pracinha também. E me diz uma coisa, o que tu achas que falta na praça tamandare? O que 
que, algum motivo que faria tu vir mais a lazer, para passear. Que tu acha que falta? 
(terceiro) Limpeza na praça, a água tá podre 
A limpeza?  
É, só limpeza eu acho. 
E tem algum lugar na praça que tu evita passar? 
Ah, acho que não, ando por tudo 
Anda por tudo e não se sente... E tu gosta da praça? Tu gosta? O que que tu acha assim da 
praça? Tu gosta? 
Sim... 
E, bem, a praça é muito grande, né? E qual os lugares que tu mais gosta, assim? 
Não sei. Eu acho que... o leão ali 
A parte do leão ali... tá. E o que menos gosta? Tem algum? 
O macaco ali que fede muito. 
Ah, por causa do cheiro. E tu acha que a praça é importante para a cidade de Rio Grande? 
É 
E por que que tu acha? 
É um fato histórico, né? É histórico a cidade de Rio Grande, né? 
Sim. E falando né... a primeira coisa que vem a tua mente quando fala em praça Tamandaré? O 
que que tu lembras, assim? 
Não sei... o... 
Qual a imagem que te vem quando pensa na praça Tamandaré? 
(terceiro) é que a Praça Tamandaré é um ponto de referência para gente, na verdade. É um ponto de 
referência pra ti pegar um ônibus, pra ti ir a algum lugar, é a praça Tamandaré, então... eu acho que 
não tem muito específico, porque te dizer exato, mas é um ponto de referência para a maioria das 
coisas. 
Por ser bem localizada, estar próxima do centro... 
É... 
E assim, em relação aos fatos históricos, tu tens o que que tu podes me contar assim de fatos 
históricos que aconteceram na praça Tamandaré? Tens algum conhecimento? 
Não sei. 
Alguma coisa que tenha acontecido...  
(uhum)- negação 
E agora sobre os terminais urbanos... O que vocês acham dos novos terminais urbanos? 
Olha... 
Pois é vai ser influenciada... 
(terceiro) Não é porque a gente trabalha na empresa 
(Entrevistada) Hehehe 
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Mas não vai ter identificação, viu? 
(terceiro) Mas não é porque a gente trabalha na empresa, viu, mas alguns lugar são bom, mas outros 
tão pior. Porque... 
(Entrevistada) é porque aqui... 
(terceiro): aqui eles botaram esse ponto de parada, nas paradas que eles mais , como é que vou te 
dizer... que a empresa mais... que dizer isso aí é prefeitura, mas eu já vou colocar todo mundo junto. 
Parque marinha, eu vou dar um exemplo, parque marinha que é um bairro muito grande, o que que 
eles fizeram? Botaram um paradão daqueles ali... no Cassino... 
Quer dizer, onde tem mais usuários... 
(terceiro) tem outras parada aí que é muita gente e dia de chuva é aquelas paradinhas de ônibus ali 
que molha todo mundo... eles botam aonde eles querem também... 
Então, na realidade o terminal é bom. Ele protege das intempéries, ele tem todo uma... ele é 
mais adequado que uma parada de ônibus comum.. é isso? 
(terceiro) isso... não sei até quando vai ficar isso também... 
E tem alguma coisa que vocês não gostam? Nesses novos terminais? 
Eu acho que tinha que ter... como posso dizer... mais localizadas as linhas. Só as paradas onde as 
pessoas muito não estão sabendo onde é as paradas. 
Sim e se perdem um pouco para onde ir.. 
É tem que dar informação. 
Entendi. E sobre a localização. Vocês acham que os terminais tem que se localizar na praça 
mesmo? É o melhor lugar... 
É 
Para localização deles? 
(concordância com a cabeça) 
E aqui eu tenho uma proposta dos estudantes de arquitetura que eles fizeram para outros 
terminais na praça Tamandaré, formato diferente. Aqui está o que nós temos hoje em dia e 
aqui algumas propostas que eles fizeram. Utilizando material mais leve, cobrindo toda a rua, 
esta proposta aqui coloca o terminal virado de frente para a praça e o corredor de ônibus 
exclusivo, aqui outra proposta com vegetação, com madeira... e aqui a que a gente tem. Qual 
delas vocês acham que valorizaria mais a praça, que seria mais adequada pro usuário... 
Aqui tá legal 
A terceira? A letra c. Com esse mesmo terminal só que com ele voltado para a praça?Com 
esse corredor exclusivo? 
(terceiro) iria dar mais um foco na praça, né? Hoje todo mundo fica de costas para a praça, assim 
ninguém... 
Pois é... 
(terceiro) e do jeito que está todo mundo fazendo casa e prédio quase já não tem verde na cidade, 
então... com árvores bastante, acho bom ... 
(ônibus buzina os chamando ao trabalho) 
Tá bom. Tá certo gente muito obrigado. 
 
 

7. ENTREVISTA COM PESSOA ÔNIBUS (17 gravador) - 17 
 
Tu és moradora de Rio Grande? 
Sim 
Nasceste, moraste... Nasceste aqui? 
Sim. Nasci aqui. 
Qual a tua idade? 
17. 
Não que você tenha que se identificar, pois a pesquisa, ela não vai utilizar o teu nome, mas 
simplesmente vai fazer parte da.... bom, com que frequência você vem a praça Tamandaré? 
Quase todos os dias, praticamente 
Todos os dias? 
É 
E o que que te faz vir a praça? 
O colégio, o pessoal do colégio sempre vem aqui pegar o ônibus. 
Pegar o ônibus... 
Sim 
E assim, tu gosta da praça Tamandaré? 
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Gosto (incerteza) 
Gosta? Mas tu acha que falta alguma coisa, assim? 
Acho que deveria ter mais segurança, só. 
Segurança só.... e tem algum lugar que tu evita passar? 
Não até que não... 
Não tem... humm... bom e assim o que que tu achas da praça, o que que tu gostas na praça? O 
que que tu gosta na praça Tamandaré? 
Eu acho bem comum assim... mas eu não frequento muito...  
É? 
Acho bem legal até, tem gente que gosta. 
Qual dos lugares que tu mais gosta da praça? 
Ai, sei lá... 
Tem o playground, tem o coreto, tem ...qual o lugar? 
Pois é, tem aquela parte dos leão ali que é bem legal, até. 
A parte do leão? 
É bem legal. 
E qual lugar que tu menos gosta na praça? Que tu evita passar daqui a pouco por medo... 
Enfim... 
Não tem nenhum, eu só não gosto de passar muito de noite sozinha. 
De noite sozinha... Não é... 
Uhum (concordância) 
E tu achas que a praça é um... Importante para o município? Um local... 
É acho que é porque muitas pessoas que vem de fora sempre visitam, né? 
Ela é um ponto de referência? 
É, pois é. 
Bom, a praça tem muitas histórias, né? Conheces algum fato histórico que tenha ocorrido na 
praça Tamandaré que possas me contar? 
Que eu lembre agora, não. 
Não lembras? 
Não. 
E sobre os terminais urbanos, tu o que tu achas dos novos terminais? 
É, é bom até. 
São bons? 
É. 
Tu gostas? E o que tu mais gosta e menos gosta neles? 
Ah, sei lá...  
Tá em dúvida? 
Não sei te explicar...  
Pegas menos chuva? 
É tem isso também. Pego menos chuva quando é protegido, sim. 
E o que que tu menos gosta assim? 
Ah, não tem nada assim que menos gosto... não... 
Não? E assim, quando tu estás esperando aqui o ônibus tu te sente numa praça? Tu te sente 
num ambiente de praça? 
Sim. 
Te sente? Bem, assim ó tenho aqui umas propostas dos estudantes de Pelotas que fizeram 
para novos terminais na Praça Tamandaré, só que com outros formatos, outras propostas... 
Essa aqui, a última é o nosso terminal, né? E essas são as propostas que eles fizeram. Uma é 
assim, toda de madeirinha com floreiras e bancos, mais aberto. Outra cobrindo toda a rua 24 e 
a outra proposta é o mesmo terminal só que com o corredor do ônibus exclusivo e aí o 
terminal ficaria de frente para a praça Tamandaré, de frente que eu digo é virado, sabe? 
Huhum 
E essa outra proposta aqui que é um verde, madeira e verde. São essas as quatro propostas, 
qual delas tu achas que iria, que tu gostas mais que valoriza mais a praça, o espaço num 
todo? 
Acho que essa aqui, a letra c. 
A letra c? Ah, então tá bem.   
É bem legal 
Ah, então tá certo. Muito obrigada 
Nada. 
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8. ENTREVISTA COM PESSOA ÔNIBUS (18 gravador) - 16 

 
Então tá. Bom da mesma forma: qual idade que tu tens? 
16 
16? E me diz uma coisa tu moras, és de Rio Grande?  
Sim 
Moras aqui. Nascestes aqui? 
Sim 
E com que frequência tu vens a praça? 
Todos os dias. 
Todos os dias... Também pelo motivo do ônibus? 
Isso. 
Mas também vens fazer alguma atividade de lazer? Passear? 
Raramente. (passeio) 
Raramente. E o que que tu acha que falta na praça? O que que o que que te atrairia mais para 
vir aqui? 
Eu acho que a segurança ali perto dos leão. Dão muita briga ali. 
Ah, dá muita briga ali na volta dos leões? Ah, tá faltando segurança nesse lugar. E a praça 
toda, ela é muito grande qual o lugar que tu mais gosta dela? 
Eu acho que é ali ó.  
O coreto? Ali na volta do coreto?  
(concordância) 
Porque que tu gostas? Por que é movimentado? 
É eu acho bonitinho 
Bonitinho? E o lugar que tu menos gosta na praça? 
É ali nos leão. 
Ali, pois não tem segurança e tu acaba ficando com medo? 
Isso. 
E quando a gente fala na praça Tamandaré, o que primeiro vem a tua mente? Qual é a primeira 
imagem que tu tem? 
Olha... Nenhuma na verdade... 
Não vem nada? Nem um verde, uma árvore, os terminais? Enfim... 
É... 
Não veio nada. Mas tu achas a praça um ponto importante para a cidade? 
Eu acho bem legal pra quem não mora aqui é bonito. 
Tu acha bonito pra quem não mora? E alguma história, conheces alguma história da praça? 
Não. 
Não conhece também? Bom, e agora sobre os terminais, o que tu achas dos terminais? 
Ah, eu achei que ficou bom assim.  
Bom, tu te sente bem, gosta de... e o que tu menos gosta? É o que tu mais gosta e o que tu 
menos gosta? 
Ah, não sei o que eu menos gosto. Acho que não tem,  
Não tem, gosta de tudo? 
É. 
Acha ele seguro, confortável, tem onde sentar? 
É 
É? Tu te sente numa praça quando tá esperando o ônibus? Te sente num ambiente de praça ou 
nem te dá conta? 
É. Não... 
Nem percebes que tá na praça? 
É. 
E tu acha adequada a localização dos terminais aqui na praça Tamandaré? Acha que é um 
lugar bom de ficar? 
(concordância) 
Bom aqui eu tenho então estas propostas dos estudantes lá de Pelotas onde tão as quatro 
propostas que eles fizeram e aqui o que existe. Qual delas tu achas que é a mais sei lá, a mais 
bonita, que está mais bem , que mais tem a ver com a praça... 
A letra c 
A letra c gostaste mais? 
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Sim 
Então tá bem. Muito obrigada.  
De nada. 
 

9. ENTREVISTA COM PESSOA LAZER (19 gravador) - 49 
 
Te importas de me dizer a tua idade? 
Eh... 49 anos. 
49. E tu és de Rio Grande? Moras em Rio Grande? 
Sou, moro em Rio Grande. 
E é daqui? Moras desde nascido? Ou não? 
Sou de Pedro Osório, né? 
Ah, moras aqui há muitos anos? 
31 anos. 
Ah, bastante tempo já. E, me diz uma coisa, tu costumas vir a Praça Tamandaré? 
De vez em eu passo aqui, quando tô no centro eu passo aqui, sento um pouco aqui. 
Pois é. E o que que te motiva o que te traz a Praça Tamandaré? 
Ah, porque eu vou passando, né? Às vezes venho cansado, aí passo, sento um pouco aqui, né? 
Aham 
Dou um tempo e aí depois eu... 
Olha o movimento, um pouco... 
É, olho o movimento. Dou uma olhada no movimento. 
Tá. E me diz uma coisa, tu, aí, mais ou menos, vens umas duas, três vezes na semana? 
Alguma coisa assim, ou mais ou menos... 
É umas duas, umas duas vezes na semana...  
Umas duas vezes na semana. E o que que tu achas assim, o que que poderia ter na Praça 
Tamandaré que faria tu vir mais vezes? O que tu acha que falta na Praça Tamandaré? 
Olha, eu... Eu acho que tá beleza até... Eu acho que não tá faltando, acho que nada até, né? Pra 
mim, assim, no meu ponto de vista, né? 
Aham. Tu gostas bastante da Praça? 
É, é legal, né? Eu acho que... 
E me diz uma coisa, tem alguns lugares aqui na Praça que tu evita passar por algum motivo? 
Ah, chega de noite eu não passo aqui, né? 
À noite... 
É. À noite não passo, só de dia. De noite, evito. 
A segurança não é... 
Não de noite não é... Já de dia não é muito bom, né? Tem lugar aqui que dependendo do lugar... 
Qual os lugares que o senhor acha mais inseguro, assim, que fica mais sestroso de passar? 
E por aqui, por perto daqueles banheiros, de trás aqui. 
Aqui, atrás... nesses bambus aqui? Ou ... 
É o último banheiro que tem aqui 
Ah, aqui atrás da ... de onde fica o pessoal do CTG. Ali. 
É, e de noite aqui todo o lugar é perigoso. 
Não dá pra entrar? 
Não dá pra passar aqui de noite. 
Ah, sim. Bom, e a Praça, ela é muito grande, né? Quais os lugares que tu mais gosta, quais os 
recantos que tu mais gosta? Aqui é o coreto, depois tem o monumento ao Bento Gonçalves, o 
lago, o playground... Qual o lugar, assim, que tu mais gosta na praça? 
É mais ou menos aqui na frente, aqui. E aqui no centro da Praça. 
Aqui no Coreto e ali onde tem os leões 
É são os dois lugares mais... 
E o que tu menos gosta? Qual o lugar assim que tu acha que tá faltando tratamento, que não é 
um lugar legal? 
Olha, eu acho que, no momento, por que eu passo aqui só, fico aqui na frente ou vou ali, não olhei 
assim bem pra ver o que tá faltando. 
Tu acha que a Praça Tamandaré é importante para a cidade de Rio Grande? 
Eu acho que com certeza, né? 
É importante? E porque assim tu... 
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Por que quando eu, quando meu guri era pequeno, todo o fim de semana, né? Que eu trabalhava 
durante toda a semana e quando chegava fim de semana eu trazia ele para a praça, pra brincar. Ele 
gostava de vir aqui pra Praça. 
É bom para trazer as crianças... 
É ele ficava a vontade aqui, brincando, correndo, né? Aí não precisava ficar cuidando o carro, aquela 
coisa, só ficava aqui no meio. E brincava a vontade aqui, tranquilo. 
Ah, é muito bom, é verdade... 
Muito bom 
E assim, quando fala em Praça Tamandaré o que primeiro tu lembras, assim, qual é a primeira 
imagem que vem? Primeira lembrança? 
É, eu acho que é... a primeira lembrança assim é quando o meu filho era pequeno, né? E que eu 
costumava vir aqui com ele e eu sempre lembro...fala da praça... 
Fala da praça e tu lembras do tempo em que tu trazias ele... 
É, e às vezes eu escuto na rádio, no jornal que tão assaltando na praça e pô que diferente que antes 
não dava tanto, não tinha tanto, era mais light a praça. Agora tá muito, tá muito... 
Tá muito perigoso, né? 
Muito perigosa. Muito violenta. 
E quanto aos novos terminais da Praça Tamandaré? Mudando um pouco o foco da conversa. 
O que o senhor acha desses novos terminais? 
Acho que é, ficou muito bacana. 
É? E o que tu mais gosta neles? 
É ficou legal, ficou... o ponto de ônibus que era... praticamente era sucateado, né? E agora tá ficando 
bonitinho, tá ficando direitinho. Bonito mesmo. E antes era mais, né? 
Sim, era mais simples? 
Era, era mais simples. Então, agora tá melhor.  
E me diga uma coisa, tem alguma coisa que o senhor não goste neles? 
Não. 
Que acha que poderia ser diferente... 
Não pra mim tá legal 
E me diz uma coisa, o senhor costuma pegar ônibus? Costuma andar ou usar esses terminais 
ou não? 
Não, não... É muito difícil. 
Mas a localização deles, o senhor acha adequado aqui na praça Tamandaré? Ou que eles 
poderiam estar em outro lugar? 
Não, eu acho que aqui  
Aqui é bom 
É o ponto certo, pro meu ponto de vista, pro ônibus,né? 
Fica mais 
Facilita pra pegar o ônibus, tanto ali como aqui já tá, já pega, apanha o ônibus aqui e vai onde quer, 
né? 
Entendi, é próximo a tudo, é próximo... 
É próximo a tudo. Acho que tá beleza esse ponto aqui. 
Então, tá. Assim aqui eu tenho umas propostas do pessoal da faculdade de arquitetura lá de 
Pelotas, que eles fizeram para os terminais urbanos da Praça Tamandaré, mas com outras 
características. Aqui eu tenho, eu tenho cinco possibilidades, aqui é onde o que nós temos 
hoje em dia, né? 
Uhum 
E as quatro propostas dos estudantes. Uma é com madeirinha, outra é cobrindo a Rua 24 de 
Maio, com bancos e floreiras, aqui é o mesmo terminal, mas fazer um corredor de ônibus e 
deixar o terminal voltado para a Praça, ao invés dele ficar de costas. 
Uhum 
Aqui tem uma proposta com mais verde e madeira. São as propostas que eles fizeram, o 
senhor, hã qual que o senhor acha que seria a mais interessante para a harmonia da praça. 
Qual o senhor acha que é mais interessante? Qual deles que ficava mais...É qual que o senhor 
acha, pode ser como é a de hoje em dia ou alguma das propostas deles. 
Eu acho que, assim, no meu ponto de vista, acho que podia ser a que é 
A que é mesmo? 
É, a que é mesmo. 
É? Fica... Tu achas ela adequada, tá ficando boa essa proposta? 
É eu acho que essa aí fica 
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Ah, então, tá certo. Muito obrigada pelo seu tempo, viu? 
Tá certo. 
 

10. ENTREVISTA COM PESSOA TRABALHO (20 gravador) - 19 
 
Podes me dizer tua idade? 
19. 
E tu és morador de Rio Grande? 
Sou. 
És daqui mesmo? Nasceste aqui? 
(concordância) 
E tu vens à praça, claro, trabalhas aqui, todos os dias?  
(concordância) 
Até sábado e domingo também? 
Não. 
Sábado e domingo não? 
Segunda a sexta. 
E tem algum outro motivo que tu venhas à praça? Vem também fazer alguma atividade de 
lazer, conversar... 
Pagar conta às vezes, passear de vez em quando. 
Passear de vez em quando. Mais pelo entorno ou tem alguma coisa que tu faz aqui na praça 
mesmo? 
Mais pelo entorno. 
Pelo entorno. E me diz uma coisa, o que que tu acha que falta na praça Tamandaré para tu 
vires mais a praça? Que que tu acha? Que te atrairia... Ah, se tivesse tal coisa eu iria na praça 
no domingo, por exemplo. 
Mais eventos, alguma coisa. 
Mais eventos... 
Só assim, aqui não tem nada. 
Sim... Não tem nada... Teria que ter alguma atividade diferenciada 
É... 
E o que que tu gosta da praça? Tu gosta da Praça Tamandaré? 
É... 
É o mesmo? E o que que tu mais gosta? Teria alguma coisa que tu mais goste ou uma coisa 
que tu menos goste. 
Humm, que eu mais goste... Sentar para conversar, eu acho... 
Sentar para conversar? 
É. Tomar um mate, uma coisa assim. 
Ahãm. E o que tu menos gosta da praça, assim? 
É o juntamento, quando tem briga, assim. 
Quando tem briga, quando dá... 
Junta um grupinho aqui e fazem uma zoeira 
Ah, já me falaram algumas coisas desse caminho aqui, que ele é bem perigoso, é? 
Às vezes é horrível. 
É? Eu já ouvi falar disso. E me diz uma coisa, a praça ela é muito grande, então, tem vários 
lugares, algum lugar tu evitaria de passar, por algum motivo? 
De noite é pior. Muito juntamento aqui, pessoas se cagando a pau, jovens do colégio... 
Ah, à noite? 
Essas pessoas roubam. Eles roubam os guris de boné... É péssimo... 
Ah, aqui é perigoso bem... nesse lugar... Ah e assim, tu acha que a praça tamandaré é 
importante para a cidade de Rio Grande?  
Olha, quem nunca veio aqui e não conhece Rio Grande vem conhecer, né? Vem, passeiam por aqui, 
os pontos que têm... 
Vem em lugares interessantes... E assim, quando falam em Praça Tamandaré, qual imagem 
que te vem? A primeira coisa que te vem a cabeça? 
Praça, normal, é uma Praça. 
Praça?  
Uhum. 
Verde? 
Legal, flor...  
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É? Nada de especial, assim? Conheces algum fato histórico aqui da Praça que podes me 
contar? 
Não 
Não tens nada pra me dizer da... 
Não. 
Um fato histórico da Praça... 
Não 
E me fala uma coisa, e sobre os novos terminais urbanos, o que tu achas deles? Desses novos 
terminais urbanos aqui que foram instalados? 
É ficou melhor para nós que antes eram comuns e se pegava chuva... Aqui tu não pega chuva, tu não 
pega nada. 
Sim 
Ficou muito melhor agora. 
E o que tu mais gosta neles assim. O que tu mais gosta nos terminais e o que tu menos gosta 
sobre eles? 
O que eu mais gosto...  
Ah, tem o banco, a proteção, então, da chuva... 
(concordância) 
É o que tu mais gosta? 
É porque antes era ruim, né? 
E tem algo que tu não goste do terminal? 
Os atrasos... 
Oi? 
Os atrasos. 
Os atrasos dos ônibus. O problema do sistema que não funciona muito bem. 
Nunca sai na hora... Fazer o quê? 
Ah,  e me diz uma coisa... Quando tu espera, tu costuma pegar ônibus aqui, né? 
Isso, aqui. 
E quando tu estás esperando, tu lembras que tá na praça, ou tu tá olhando pro ônibus e tal e 
nem lembra que tá na praça? 
Já nem lembro disso, né? 
Já vai... 
É rotina... 
É rotina e já nem... 
É, nem lembro... 
Lembra... E quanto a localização dos terminais ela é legal que seja aqui na praça? Os terminais 
centrais de ônibus é legal que seja na praça? Ou tu achas que deveria ter um outro lugar, que 
fosse todo fechado, específico... 
Ah, eu acho. É só aqui, né? Se o pessoal quiser ir a outro lugar pra ir, tem que pegar ônibus e só aqui 
só 
Aham. Aqui é o ... 
Aqui é o único lugar que tem, né? Aqui e aquele outro só. 
Sim. E me fala uma coisa, aqui eu tenho umas propostas do pessoal de arquitetura lá de 
Pelotas, fez umas propostas de paradas de ônibus pra Praça Tamandaré. Aqui a gente tem a 
nossa, né? Como é que é nosso paradão e as propostas que eles fizeram. Aqui eles colocaram 
com madeirinha, umas floreiras com concreto e banquinhos de concreto, aqui eles cobriram 
toda a... a... a avenida 24, a rua 24 de Maio, aqui eles colocaram o mesmo paradão, só que de 
frente para a Praça, ao invés de ficarem assim, ficariam de frente e o ônibus passaria entre a 
praça e o terminal com corredor exclusivo... 
Ah, tá.. tá... 
E aqui é uma proposta diferenciada, com telhado verde e tal, mais diferente. Qual delas, 
inclusive essa aqui também pode ser (a atual). Qual delas que tu achas mais apropriada, que 
valoriza mais o espaço, que poderia ser mais interessante? 
Essa aqui. 
A “d”? 
Isso. 
Achou legal a “d”? 
Tá bonita! 
Tá diferente? 
Diferenciada, né? 
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Aham. 
Tem essas coisas diferenciadas, né? 
É, tem uns.. 
Tão bonito! 
Aham. É bem diferente essa proposta. Essa seria a mais adequada pra nossa praça? 
(concordância) 
Então tá certo! Muito obrigada, viu? Bom trabalho. Tchau, tchau. 
 
 
Entrevistas realizadas no dia 23/10/2014 
 
12. ENTREVISTA COM USUÁRIO DE ÔNIBUS (27 gravador) – aproximadamente 36 anos 
 
Boa tarde, gostaria então de saber: Tu és moradora de Rio Grande? 
Sou 
E, é, nasceste aqui? 
Não, nasci em Pelotas 
Moras aqui há quanto tempo? 
Quat... Há cinco anos. 
Cinco anos... E o que que tu acha, que tu costuma vir com que frequência a Praça Tamandaré? 
Humm, venho todos os dias, que eu pego o ônibus aqui, né? Atravesso, desço aqui pra trabalhar. 
Ah... Tu costuma, vens a Praça por algum outro motivo? Ou geralmente é só de passagem pelo 
ônibus? 
É, é só de passagem. 
E, hã, o que que tu acha, assim, que falta na praça Tamandaré? 
Ai, eu não, não sei te dizer porque eu não presto atenção, sabe? Eu não paro pra prestar atenção. 
Ah... E, assim, tu evita passar por algum lugar, quando tu vem, mesmo de passagem, mas tem 
que cruzar a praça, tu evita de passar por algum lugar? 
Não, só quando tá tempo de chuva que aí não tem como passar pelo meio da praça porque é tudo 
alagado, né? 
É? 
É tá tudo alagado. É porque senão não tenho... 
E tu gostas da praça Tamandaré? Tu gostas da da, dessa Praça? 
É, eu gosto, acho bem tranquilo aqui. A sombra é bom, no verão que é bom aqui.  
Bom, ela bem grande, né? A Praça. Tem algum lugar que tu gosta mais? 
Bom, não tem... 
Não tem? 
Não.  
E nem menos? Então? 
Não. 
Se não tem nenhum lugar... não tem... E tu achas que a Praça Tamandaré é importante para a 
cidade de Rio Grande? 
É acredito que sim, né?  
Por quê? 
Ela é importante. 
E porque que tu achas? 
Ah, a questão das árvores, a natureza... 
É? 
É. 
Bom quando se fala em praça Tamandaré qual a primeira imagem que vem a tua mente? Tu 
lembras de alguma coisa? 
O Leão 
A estátua dos leões? E, pois é, falando nos leões, né? A Praça tem muitas histórias, tu 
conheces algumas histórias, assim, algum fato histórico ou não tem muito contato... 
Não conheço. 
Tá. E agora sobre os terminais urbanos que também é foco da pesquisa, o que tu acha desses 
novos terminais? Os paradões? 
É, achei bem melhor, né? Principalmente para o dia de chuva, é bem abrigado. É acho... 
E assim que que tu mais gosta nele? Neles? 
Acho que é essa parte abrigada, assim, sabe? É por ser abrigada. 
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E tem alguma coisa que tu não goste? 
Não. 
E assim, em relação a a a visual da praça, tu acha que ele obstrui a visibilidade ou até mesmo 
o acesso a praça? Tu acha que esse elemento em relação a praça, o que que tu achas? 
Não. Acho que não atrapalha em nada, até porque as entradas é do outro lado, é nos lados não é 
bem onde fica os paradões. 
Tu achas que não atrapalha? 
É, acho que não. 
E quando tu estás aqui, no paradão, tu te sentes numa praça? Te sentes num ambiente de 
praça ou tu até esquece? 
É, eu esqueço.  
É? 
Que praça é??? Hehehe 
E, sobre a localização: Tu achas adequado o terminal central de ônibus urbano seja nessa 
praça ou tu achas que ele poderia estar localizado em outro lugar? 
Ah, eu acho que aqui é bom pra quem trabalha aqui na volta, né? No centro, então fica perto. É, é um 
lugar bom. 
Bom, eu vou te mostrar algumas propostas que os estudantes de Pelotas fizeram pra pra os 
terminais aqui na praça Tamandaré mas é num outro formato. São cinco propostas: sendo que 
essa última aqui é o existente, o que a gente tá. 
Ahãm 
Qual delas tu achas que seria a mais indicada e por quê? 
... 
Queres que eu te explique mais ou menos ou dá pra entender? 
É, mais ou menos dá pra entender... (...) Bom, eu acho que é a atual mesmo. 
Tu gosta bastante de como ela está? 
É 
Ah, então tá certo. Muito obrigada, viu? 
Tá. 
 
13. ENTREVISTA COM MORADOR DO ENTORNO (28 gravador) – aproximadamente 40 
anos 
 
Boa tarde. És morador de Rio Grande? 
Sim. 
Há quantos anos moras aqui? 
Olha, que eu moro aqui já faz uns vinte anos. 
Vinte anos? Bastante tempo já. E com que frequência tu vens a praça Tamandaré? Tu 
costumas vir a Praça? 
Todos os dias. 
Todos os dias. 
Todos os dias. 
E qual atividade que tu costuma... 
À trabalho, pra questão do transporte coletivo, a questão de lazer, né? Ela é um... O pulmão da 
cidade de Rio Grande.  
Sim. E aí tu costuma... hã... vir todos os dias, então, para uma dessas coisas? 
Ela é em parte como se fosse o Parque Farroupilha, Parque da Redenção em Porto Alegre. 
Já... Já comparam isso. E tu achas que falta alguma coisa na Praça Tamandaré? Alguma coisa 
que te motivaria a vir mais a Praça? 
Olha, a praça Tamandaré, ela, em primeiro lugar a questão das modificações que foram feitas que 
descaracterizou um pouco do que ela era. Ela era uma praça muito mais pra diversão, pra lazer, né? 
E ela virou uma praça muito mais pra pra pra parada de ônibus e isso torna ela uma praça muito 
movimentada, mas ao mesmo tempo descaracteriza ela, né? 
Uhum, é verdade. E assim, e, na praça, tem algum lugar que tu evita passar? 
No interior. 
No interior?  
Principalmente, à noite. 
À noite. Pelo interior da praça à noite tu não... tu evita passar. 
Ela é muito pouco iluminada... hã... e, inclusive, tem certo aspecto que é a mesma coisa que o 
Parque Farroupilha, tem que se evitar durante à noite. 
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Não tem como passar, é verdade. E, bom e tu gosta da Praça Tamandaré? 
Gosto, gosto. 
E o que tu acha, assim, da Praça? Tu acha... hã... Uma praça... hã... bonita, cuidada, assim 
Bom ela é uma praça que... hã.... pelo tempo que... que eu soube ela é a praça mais extensa do 
interior, mais, a maior do interior. E por isso ela conhecida, ela é, ela tem tudo uma uma característica 
que dá um charme ao interior do município, né? A a   E também pela questão do monumento ao 
Bento Gonçalves e outros, hã... os lagos artificiais que ela tem... 
Sim, tudo isso é importante. Bom ela é muito grande, qual o lugar da praça que tu mais gosta? 
É, bom, hã... eu gosto muito é a questão dos lagos, acho que... 
Ah... 
Que a pessoa tem um ambiente pra relaxar, descontrair um pouco, né? 
Diferente do da... 
Diferente do entorno, né? 
E assim, tu achas que a cidade... Ah, e o lugar que tu menos gosta na praça? 
É exatamente a questão das paradas. 
As paradas? Tá certo. Hã... Bom e tu acha que a praça Tamandaré, ela é importante para a 
cidade de Rio Grande? E por que? 
Por que...hã... toda a praça, em si, ela tem uma característica. Ela, ela serve exatamente para 
agregar a população. O que eu defendo, aliás, eu acho,  eu acho importante que a municipalidade, 
né? Pense exatamente o que ? Fazer com que as praças sejam o local de encontro da comunidade, 
né? É o papel, na verdade é o papel do que ela originou-se, né? Lá, na Europa, os antigos 
Boulevards, era o que ? Era a questão da sociedade ter um espaço de encontro, né, de convívio, sem 
isso perde o sentido de ser.. 
É... 
Da praça. 
Bom, então, assim, quando se fala em praça Tamandaré, o que primeiro vem a tua mente? 
Na minha mente é a questão do do do monumento. 
Do monumento à Bento Gonçalves? 
Bento Gonçalves. 
Bom, e e a praça, ela é cheia de história, né? Até como gancho, né? Conheces alguma... Que 
fatos históricos, assim, que tu conheces da praça? O que que tu conheces assim por cima, 
podes me contar algumas coisas? 
Bom, a praça Tamandaré é, sempre quando fiz o curso de de história da Unisinos, né? A gente tinha 
o que... era comum se falar na cidade de Rio Grande e a praça Tamandaré, né? Se falava a questão 
do seu encontro da... dos escravos. Originalmente, o próprio lago era o momento que os escravos 
saiam da servidão dos seus senhores e vinham, fazer o que?, Lavar suas roupas, os seus talheres, 
tá... e com o tempo a praça virou uma praça da comunidade 
A comunidade se apropriou do espaço. 
Se apropriou do espaço. Então ela tem... inclusive deve existir exatamente no seu... hã... 
subterrâneo, né? Muitos resquícios dessa época, né? Talvez, até... hã... a questão dos hã... das 
correntes dos escravos e tudo mais. Tá? Aquele lago ali que tem o chafariz, é o lago que os escravos 
faziam esse esse exatamente esse encontro social entre aspas.  
Sim. 
Social, né? Dos seus lazeres e seus afazeres. 
Ah... Então, muito obrigada. Bem esclarecedor. É bom saber outras histórias. E agora sobre os 
terminais urbanos que também... é... faz parte dessa pesquisa essa esse foco. O que que tu 
achas desses novos terminais? 
Esses que foram construídos? 
Os paradões. Isso. 
Os paradões foram, em primeiro lugar, como uma caracteriz... descaracterização da da praça. Não 
que eu sou contra a ter paradas na praça. A praça tem a sua parada, mas como ela agride a o o 
visual da praça, tá? Torna-se o que? Torna-se... Os paradões se tornam principais ante a praça. 
Entendi. Sim, ainda acabam...hã...atrapalhando ao invés de agregar, né? 
Sim. 
Mas o que tu achas que é pior a questão da visual, a questão do próprio acesso pela barreira 
física. O que que tu entende, assim, que é mais prejudicial? 
Visual, mas também pelo ... hã... pelo fato também da barreira física. Ou seja, pra tu .... hã... vir a, a 
ter acesso a praça tem que fazer todo um entorno, passar todo o entorno da Praça entre elas, tá? Pra 
ter acesso... 
Entre os paradões para poder chegar a praça. Aham. 
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Acredito que não foi pensado dessa forma. 
Sim.  
Né? 
Assim, então, esteticamente, os paradões, o que que tu achas deles? Hã... tu... e até assim tu 
achas que eles tem alguma coisa de bom, assim... ou pro usuário, ou pra praça ou para as 
pessoas que ... 
Pro usuário, eu acredito que sim. Ele é abrig....  Ele se torna um abrigo pra chuva. Sem dúvida. Isso 
aí, é... Nesse sentido pra o usuário foi ótimo. Só que a característica dessa, desse hã desse 
paradouro, o que que é? Hã... Em Porto Alegre existe.. hã... paradouros similares como em Caxias 
também. Só que são pra vias hã... Grandes, tá? 
São corredores 
São corredores, perimetrais que fazem hã... tem esses paradões 
Uhum 
Mas eu nunca vi por exemplo eu já fui ao Rio de Janeiro, já fui à São Paulo, já fui a algumas cidades 
do exterior, tá? Como hã... Itália, Espanha, Portugal, Alemanha. Eu nunca percebi em praças, né? 
Hã... Ou em lugares hã... onde a comunidade se encontra ter essas paradas. 
Esse tipo de volume? 
De volume. Porque? Por que o objetivo dessas paradas são o que que é? É ter perimetrais onde as 
pessoas possam, consigam passar pegar o seu ônibus e se abrigar da chuva. 
Ah, tá. 
Volto a dizer, não tô dizendo que eles não tem serventia. Óbvio que tem serventia. Pode perguntar 
pra qualquer um hã... passageiro e ele vai te dizer. Obviamente, tem serventia. 
Mas, talvez o aspecto da forma mesmo 
Da forma. 
Dele não tenha sido muito adequada... 
Não é adequado pro ambiente onde está colocado. 
Entendi. Tá bem colocado. E uma pergunta assim, quanto a localização dos terminais. Por que 
aqui esses pontos, esses paradões eles são hã... inicio e fim de linha de ônibus urbanos. Tu 
achas que poderia ter talvez um outro lugar aqui no central que isso tivesse concentrado? Ou 
esse lugar seria aqui mesmo mas teria que ser pensado, repensado essa... 
Com certeza, tá? A municipalidade deveria hã.... junto com os seus hã... a área  planejamento 
urbano, a mobilidade achar outros lugares que sirvam exatamente. Porque as paradas desses 
ônibus. Obviamente toda a cidade tem. Seja uma rodoviária, né? Mas as cidades utilizam, ou seja, a 
rodoviária não só para ônibus municipal, mas também pra paradas dos ônibus urbanos. Seria o ideal. 
Até porque se vamos colocar, a bem da verdade, a rodoviária de Rio Grande também é singela ao 
progresso do município, tá? Então poderia se conciliar uma coisa a outra. O que não, né? Não 
necessariamente que que a praça não tem que ter ônibus, muito pelo contrário, mas ela não tem que 
ser um local de parada, sim de circulação de ônibus. 
Sim, os ônibus não teriam que estar parados aqui. 
De circulação pega o passageiro e segue 
A viagem 
A viagem. 
Bom, tu costuma pegar ônibus eventualmente como estavas dizendo. Quando tu esperas 
ônibus nesses paradões tu te sente numa praça? 
De forma alguma 
Não? Nem te lembra que tá na praça? 
Nem me lembro que tô na praça. 
Tá certo. Olha tem alguns hã... os estudantes de pelotas, foi feito um trabalho e eles fizeram 
umas propostas de novos formatos pra esses paradões aqui na praça Tamandaré. Então são 
estas as propostas: as quatro primeiras são as propostas dos estudantes e essa última é o 
paradão existente na rua Netto. É o que, é o que tá existindo hoje. O que que tu achas, assim, 
qual delas de repente seria mais apropriada, então, para essa praça? Hã... E por que tu acha 
isso? 
Ao meu ver seria esse plano. 
A primeira? A letra A 
A Primeira, a letra A, pelo fato de ser hã... um plano onde tu visualiza a praça, né? E ao mesmo 
tempo não agride todo o aspecto, né? Da questão da das árvores, dos elementos que chamam a 
atenção, entendesse? 
Sim 
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Da praça. As outras são, com certeza, são projetos, também muito bonitos, só que todas também, de 
alguma forma, agridem o aspecto da praça, a primeira não.  
É a que mais... 
É a que mais sinaliza o ambiente urbano, a praça com a questão do visual e ao mesmo tempo da 
mobilidade urbana. 
Entendi. Tá... Bom, tá certo, então. Muito obrigada pelo teu tempo. 
 
14. ENTREVISTA COM USUÁRIO DE ÔNIBUS (29 gravador) –  26 anos 
 
Boa tarde. 
Boa tarde.  
Hã...Tu és moradora de Rio Grande? 
(Concordância com a cabeça) 
És nascida aqui? 
Sou nascida aqui. 
Nascida aqui, que bom! E com que frequência tu vens a praça Tamandaré? 
Todos os dias. 
Todos os dias. 
Trabalho aqui perto. 
Trabalhas por aqui? 
Sim. 
E tu vens a praça pelo ônibus, pra poder pegar o ônibus. E tu costumas vir a praça pra alguma 
atividade de lazer, alguma caminhada, ou passar pela praça por algum outro motivo? 
Eu venho, às vezes eu vinha pra passear mesmo, dar uma olhada nos macaquinhos, os 
macaquinhos, os bichinhos... 
Aham. Também para outra atividade. 
É, às vezes venho tomar um chimarrão, sentar um pouquinho. 
Ah, que bom e isso aí tu fazes, eu ia dizer, uma vez por semana, ou é mais eventual? 
É mais eventual... 
De vez em quando... assim.. 
É... 
Ah, então, tá. E assim tu achas que, tem alguma coisa que falta na praça Tamandaré? Por 
exemplo, assim: Ah, se tivesse tal atrativo, talvez eu viesse mais vezes. Ou... 
Atrativo... não. Acho que o que falta é segurança. 
Segurança? 
É, mas atrativo ela tá, ela é... tranquila. É mais pra descansar mesmo. 
Pois é. E tu evita passar em algum lugar na praça? 
Ah, evito. 
Algum lugar que digas: Por aqui eu não passo, porque não gosto, porque não me sinto a 
vontade... 
Tem, ali na parte dos leões. Aqui no meio. 
É? 
Mais no finalzinho da tarde eu evito. Porque vai se reunindo uma galera ali que às vezes não é muito 
confiável. 
Ah... Não dá muita segurança de passar? 
Isso... 
E assim, tu gostas da praça Tamandaré, então? 
Gosto, gosto. 
E o que que tu acha da praça? 
Acho ela bonita. Ela tá sendo, até que ela tá sendo bem preservada. Claro tem lugares que precisaria 
de uma obra, mas eu gosto dela. 
Eh, assim, bom ela é muito grande, e qual o lugar que tu mais gosta dela? 
Poxa, geralmente eu fico mais perto do.. 
Do Coreto ali? 
Isso, do coreto.  
Ali tu costuma ficar mais... 
Isso, por ali... aqui pela pontezinha... 
Pela pontezinha também, ali que fica mais por aquele lado ali também? 
É... 
E assim que que tu menos, o lugar que tu menos gostas que costuma não ir nunca? 
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É esses dos leões. 
Ali nos leões tu prefere evitar sempre? 
É ali eu evito mais. 
Ah, então 
Até vou, mas muito esporádico. 
Tá bom. E tu achas que a praça é importante para a cidade de Rio Grande? Tu achas? 
Ah, sim. Com certeza! 
E por que que tu achas? 
Que é um lugar de distração, né? Tanto essa quanto a Xavier. Eu acho que são duas praças... É bom 
até pra... hã... como é que vou te explicar... hã... Ah, eu acho que dá uma beleza maior pra cidade...  
Ah, sim. 
Eu acho que se não tivesse elas seria muito estranho... 
Ah, prédio, prédio... 
É, eu acho que elas dão uma beleza maior pra cidade. 
Ah, legal, legal! 
Não só pro passeio, mas também como um ponto turístico também, pra quem vem de fora. 
Pois é, e, assim, quando tu pensa, assim, na praça Tamandaré... Tu fala em praça Tamandaré, 
o que primeiro... hã... imagem que vem a tua mente, assim, qual a primeira coisa que vem a 
mente? 
 Ah, sei lá... Nossa... Acho que beleza mesmo... 
É? 
É eu acho ela bonita. 
Ah, que legal! E assim, bom ela é cheia de histórias, a praça é muito antiga. Tem algum fato 
histórico que tu lembres que possas me contar agora? 
Fato histórico?  
Caramba... Acho que mais questão de infância que eu vir quando era pequenininha e tinha uns 
pavões... 
Ah, tinha pavões... 
É... tinha é tinha outros bichos, eu vinha comia pipoca, brincava na pracinha que tem mais adiante... 
Isso. 
Eu acho que mais de criança mesmo, de brincar ali... é... de brincar ali e ficar na volta... 
E assim, ó, sobre os terminais urbanos, que foram implantados esses paradões aqui.  
Uhumm 
O que que tu achas desses terminais? 
Bom, muito bom. Até pros dias de chuva. Eu acho que antes de ter a gente sofria muito eram umas 
paradas pequeninhas e muita gente se molhava... 
Não cabia todo mundo? 
É. Eu acho que ficou... 
Muito bom? 
Isso. 
E assim, que,  o que que tu mais gosta desses terminais? É esse aspecto do... do... 
É, eu acho que é mais isso mesmo... é...Ter onde a gente ficar mesmo. 
Sentar, também 
Isso... isso... 
Ah... E assim, tem alguma coisa que tu não goste nesses terminais? Alguma coisa que tu 
mudaria? Que tu acha que poderia ser diferente? 
Eu acho que poderia voltar são os horários... rs 
Ah, eles aqui eles haviam colocado? 
É eles tiraram, quebraram ali até. Acho que ajudava bastante, a gente fica muito tempo perdido. Só 
tem do outro lado lá, onde tu carrega os cartões ainda tem ou por aplicativo... mas aí... 
Mas, mas, tendo no local é mais prático... 
É... Acho que esses horários eram melhores, ajudava bastante. 
Quando tu tá aqui esperando o ônibus tu te sente numa praça? Tu lembra que tá na praça 
Tamandaré ou às vezes tu até esquece? 
Lembro... eu sei onde eu tô... sim 
Te sente num ambiente de praça? 
Isso, isso... Sim, sim 
Então, tá. Sobre a localização desses terminais: tu acha adequada que seja aqui na Praça 
Tamandaré? Esses terminais de ônibus central, u achas que tem que ser aqui na praça 
Tamandaré mesmo? 
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Acho que é o melhor lugar. 
É? 
Isso. Que é o centro de tudo aqui, né? 
Aham. 
24 e Netto é o ponto de tudo... Então... 
E, bom, uma pergunta, em relação, assim... a... a visibilidade da praça, ou até mesmo a 
travessia, para entrar na praça. Tu acha que esses terminais eles não, eles impossibilitam um 
pouco ou tu não vê muito problema com isso? 
Não... Não vejo problema... 
É? 
É, acho que eles estão bem localizados.  
É? Eles contribuem para beleza da praça? Não afetam? 
Isso, isso. Acho que eles não afetam... 
Ah, então, tá. Assim, ó, eu tenho aqui umas propostas que os estudantes de arquitetura e 
urbanismo de Pelotas e eles fizeram algumas propostas de outros formatos ou de adequação 
de vias para os terminais da Praça Tamandaré. 
Claro. 
Aí, aqui ó, são quatro propostas essas quatro primeiras são as propostas deles e esta aqui, a 
última, é o que a gente tem hoje em dia. 
Sim 
Qual delas que tu acha que seria mais adequada para a praça? 
Essa aqui eu acho bem legal. 
É, a “B”, seria uma cobertura, né? Mais elevada e alguns banquinhos distribuídos... 
Sim... 
A “C” seria o mesmo terminal mas teria uma via exclusiva de ônibus, mas ficaria de frente para 
a praça Tamandaré. É como se eles estivessem ali e de frente... 
Aham... Entendi... Poxa, acho que a “C”, a “C” é mais adequada... Essa daqui ela é parecida com 
uma de Pelotas se não me engano. 
É são bem diferentes essas daqui... Com uma cobertura verde e tal... pra tentar fazer uma... 
É, mas acho que a “C” é a mais adequada. 
Por que? O que mais tu gostou da “C”? 
Nesse lado, de ficar de frente pra praça 
Pra ficar olhando a praça ao invés da Rua? 
Isso. Até pra gente cuidar o movimento... rs 
Aham. 
Acho que a “c” é mais adequada, sim... 
Ah, então tá bom... Muito obrigada pela participação. 
De nada. 
 
15. ENTREVISTA COM MORADOR DO ENTORNO (30 gravador) – 36 anos 
 
Boa tarde. Bom, há quanto tempo tu moras em Rio Grande? Tu és moradora de Rio Grade? 
Desde 89. 
Desde 89. E me diz uma coisa, tu tem uma frequência que tu vens a praça Tamandaré? 
Eu, eu percorro o entorno da praça todos os dias, praticamente todos os dias, de segunda a sexta por 
que eu trabalho perto. 
É o caminho do teu trabalho? 
É. 
E.. me diz uma coisa, e tem algum outro motivo que tu costuma ir a praça? Tem alguma outra 
atividade que tu faz? 
Agora não. 
No momento não. Antes tu fazias? 
É que eu tenho um sobrinho, ele tem 10 anos e quando ele era mais novinho a gente levava ele pra 
brincar. 
Pra brincar na pracinha ali? 
(concordância) 
Ah que legal. E me diz uma coisa, tu acha que falta, o que que tu acha que falta na Praça 
Tamandaré? Tem alguma coisa 
Segurança. 
Ah, segurança. 
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É 
E, é, assim, tu, hã... que, na verdade, o objetivo assim, teria alguma coisa que falta na praça 
pra tu frequentares mais a praça? 
Mais é segurança. 
É segurança mesmo... Tu achas que de lugares na praça assim... 
É, porque antes tinha aquela árvore bonita, bem, cheia de raízes que ela até caia, né? 
Uhum 
Parte dá, que ela é bem grande assim e ela se transformava em raízes. Aí cortaram e parece que a 
praça diminuiu. 
Rsrs. Aham 
Mas fora isso, não tem. 
É, tu acha que para tu frequentares, falta a segurança mesmo? 
É. 
Tá, ainda nesse assunto. Tu evitas passar por algum lugar da praça? 
O interior. Se eu entro na praça tem que ser com alguém. 
Tu não passa sozinha 
Não. 
Te sentes muito insegura? 
É. 
Tu achas que ... Por que assim? Pela vegetação densa... 
É. 
Por algum outro motivo? 
Tudo é possível, né? Que eles tão sempre por aí... Eu me sinto assim, não sei se... É que meu irmão 
também, já foi assaltado ali perto. 
E tu ficas muito insegura ali perto. 
É. 
Tá. Bom, mas tu gosta da praça Tamandaré? 
Acho bem bonita. Acho a mais bonita daqui até. 
Da cidade... 
Que eu me identifico muito com a praça. Desde criança, desde de quando era criancinha assim, 
meses... 
Tu tens a memória da praça na tua lembrança, desde pequena. 
A parte ali dos leões, eu sempre ficava por ali. 
Sim, tu costumavas brincar quando criança. 
É. 
Pois é. Bom, então, tu gostas da praça. Hã... ela é muito grande, né? Tem algum lugar que tu 
mais goste, que tu aches mais bonito ou  
Eu gostava mais dos macacos, a parte dos macacos ali. 
Dos bichos, hã, dos macacos. E o lugar que tu menos gosta? O lugar que tu digas assim: esse 
lugar não é legal. 
Menos goste? Não tem. Eu gosto de tudo ali, acho bem bonito. Agora se tivesse mais segurança eu 
ia. 
Ia mais seguido. E, tá tu achas a praça importante para a cidade de Rio Grande? A praça 
Tamandaré? 
Sim. 
E porque tu achas que ela é importante? 
Porque tem história. A história é lá, né? 
Sim, entrando na praça tu consegue reconhecer um espaço histórico. 
(concordância) 
Ah, legal. E me fala uma coisa. Hã, tá sobre os fatos históricos que aconteceram na praça, tem 
algum que tu possas me contar agora? 
Bento Gonçalves. 
Tá enterrado lá. 
É. 
Então, tá bem. E tem assim, tem agora os terminais urbanos, né? O que que tu achas desses 
novos terminais urbanos que foram implantados recentemente? 
Eu acho até bonito, assim... A arquitetura... hehehe a arquitetura é bem bonita, chama mais a 
atenção... só que eu acho que o calçamento ali tinha que ser mais plano. 
Tá, tu acha, tu acha que o problema... 
É o calçamento 
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O calçamento... Tá, quanto a, assim, quanto a visibilidade da praça e o acesso da praça pelas 
pessoas que caminham no entorno, tu acha que esse terminal ele chegou a prejudicar ou tu 
não percebe isso? 
É que ele é bem maior do que o outro, né? Eu acho que na hora da entrada até, é,  que diminuiu 
Sim. Entendi. 
É... Diminuiu a acessibilidade. 
Sim. 
Da entrada na praça. 
De qualquer forma, tu achas que, assim, andando pela calçada da 24, tu... Dá pra compreender 
que aquilo é uma praça, que é um espaço de praça... 
Sim. 
Só que diminui um pouco a visibilidade da praça num todo. É isso? 
Isso. 
Ah, então tá bem. E, assim, hã... tá, o que que tu mais gosta nos terminais? O que tu gosta  
mais neles? 
Eu gosto mais da arquitetura mesmo. 
É? Acha ele bonito com um... com um... com uma construção bonita? 
Sim. 
Tá certo. E o que que tu menos gosta? O que tu acha que podia ser diferente? 
Mais é ali no calçamento mesmo. 
A questão do piso, da pavimentação... Tá. E me fala uma coisa, tu costuma pegar ônibus? 
Antes eu pegava, seguido. 
Chegou a pegar já nesses , nessas, nesses.. 
Sim. 
Nesses paradões, né? 
Sim. E uma coisa que eu acho que falta também, é que falta os horários ali. É porque como tá ainda 
em desenvolvimento... Porto Alegre tem ali, tal horário, vai vir tal ônibus, linha tal... 
E esse aí não tem... 
É não tem. Só tem uma musiquinha, mas não tem o horário. 
O principal. 
É o principal.... rs 
Tá, e assim, hã... Quando tu esperavas o ônibus ali na Praça tu te sentias num espaço de 
praça? Tu lembrava que tu tava na praça ou não... 
Não 
Tu não te sentias nesse espaço? 
Não. 
Tá bem. E sobre a localização do terminal urbano. Tu achas que ali é o lugar indicado pro pro, 
né? Pro terminal central de, de ônibus urbano? A praça Tamandaré é o local adequado? 
É, porque quando a gente fala em praça, a gente fala em família, em reunião, em se sentir bem, né? 
Acho que a praça... Não. 
Não seria muito adequado? 
Não. Mas, assim, como tem muito movimento é até melhor a o... às vezes é melhor, é que depende 
do ponto de vista. (risos) Por que, pode ter por por por exemplo em Rio Grande, tem vários 
moradores diferentes, né?  
Uhum 
Aí, piora a situação de assaltos e roubos. 
Tu achas que o terminal piora, ou melhora essa situação... De segurança? 
Ah, eu não sei dizer, assim, não tenho hã... uma resposta precisa. 
Sim, não não sabes. 
Não 
Não consegues saber se a importância é do terminal, se tem essa influência toda? 
É. 
Tá. E olha só, o pessoal, os estudantes de Pelotas fizeram umas propostas pra outros, outros 
formatos de terminais urbanos pra praça Tamandaré. Aqui são as propostas dos estudantes e 
essa última aqui é a que se encontra hoje no... é ... na na Rua Netto. Hã... O que que tu achas 
delas e qual delas tu acha que seria mais adequada pra nossa praça? Que valorizasse mais a 
praça? 
Analisando o de hoje é mais aberto. Esse aqui é mais aberto, o “C”. 
Tá. O “C” é o mesmo, eles utilizaram o mesmo o mesmo elemento só que eles colocaram essa 
rua, essa faixa exclusiva pra ônibus e liberaram a calçada do lado da Praça. Então, nesse 
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terminal as pessoas ficariam sentadas de frente para praça e de costas pra avenida 24 de Maio, 
por exemplo. Foi a que tu achou mais interessante? 
É por que eu não consigo ver assim de lado. Melhor, tô vendo de lado, não tô vendo de frente 
Sim 
Pra.. 
É o mesmo elemento 
E esse aqui o “D” parece mais aberto também 
É o “D” é essa cobertura verde com estas, com essa com essa estrutura em madeira. Aqui é 
uma proposta de cobrir toda a rua... E aqui é um elemento mais, mais singelo, né? Com 
madeira e concreto. 
É, o “A” tem mais a ver com a praça, de de, parece que não afeta tanto a visão, o “A”. 
Interfere menos, né? 
É. E o “C” é mais aberto. Eu fico entre o “A” e o “D”. 
O “A” e o “D”? 
O “A” e o “D”. 
Tu gostou do “A” e do “D”? 
Uhum 
Então tá. Bom, muito obrigada pelo teu tempo. 
 
16. ENTREVISTA COM MORADOR DO ENTORNO (31 gravador) – 62 anos 
 
Boa tarde. Tu és moradora de Rio Grande? 
Sim. 
Nasceste por aqui, viveste sempre aqui? 
Sim. Nasci em Rio Grande e moro aqui. 
E, assim, com qual é a frequência que tu vais a praça Tamandaré? 
Não costumo ir a praça, costumo passar pela praça... 
Por que? 
Porque é meu caminho de casa, que eu faço a pé, geral... 
De casa pro trabalho? É o caminho que tu fazes? 
É.  
Qual mais ou menos a frequência que tu passas por ali? 
Dependendo da época, de segunda a sexta, que são os dias que eu trabalho. 
Sim, e, assim, o que tu achas que falta na praça Tamandaré? O que faltaria, falta na praça pra 
que tu tivesse vontade de ir mais a praça? 
Eu acho que não tem segurança, em primeiro lugar. Então, não tem como ninguém circular na praça. 
A gente evita, inclusive durante o dia, né? Tem lugares da praça que a gente procura não passar por 
que realmente é inseguro. 
Podes me listar um desses lugares que tu evitas passar? 
Eu só passo no caminho, que tem um caminho livre pelo, pelo meio da praça, assim, que é um, que 
todas as pessoas circulam por ali pra pegar o ônibus que fica do outro lado. 
Onde tem o coreto ali? 
Isto. 
Ali no coreto onde passa bastante gente. 
É onde pega ali pela esquina da...  
E quem vem do calçadão? 
Que vem do calçadão, aquele trecho que circula um maior número de pessoas, né? E ali já tem 
camelô na ponta, tem uns vendedores de... 
Ambulantes ali, né? 
É... Ali, então, fica mais ou menos seguro até atravessar pro outro lado. 
Nos outros lugares, tu evita passar? 
É, não costumo passar porque eu acho mais inseguro. 
E assim, qual... Tu gostas da praça? 
Ah, sim, sim. Eu acho que a praça é linda. Já foi mais, né? 
Uhum. E assim, qual os lugares que tu mais gosta? Assim, seria esse lugar do coreto ou teria 
um outro lugar que tu achas assim: ah, isso aqui é muito legal nessa praça. 
A praça já teve, ela já teve aquele local dos brinquedos, não é? Que era muito usado pra crianças, 
era um sucesso aquilo. A pracinha onde tem um playground. Aquela parte que tem os bichos, né? 
Que agora também tão acabando, parece que tão tirando os macacos, não sei se já tiraram todos... 
Mas, então, tem coisas, assim, pitorescas, antigamente tinha um vendedor de candy. 
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Aham. 
Não tem mais. 
É hoje não tem mais. 
Mas a praça é uma praça bonita. Porque tem os lagos, quando tá bem limpa, né?  
Quando está bem limpa... 
Tem os lagos, tem o chafariz, tem os os os viveiros, né? Com os animais. O playground também já foi 
bem aproveitado, mas agora acho que tá meio abandonado, né? 
Sim. E... hã... assim, tu achas que a que a praça, ela é importante para a cidade de Rio Grande? 
Com certeza. Com certeza. A Praça tem um valor... histórico, né? Que dizem que ali, parece que 
tinha uma bica que as pessoas lavavam roupa ali, que era na praça, não tenho bem certeza, mas já 
ouvi falar. Eu acho que como... hã... a parte ambiental, que tem são as árvores, né? Que fazem falta 
pra cidade. E beleza, porque árvore, né? Aonde tem arborização, tem vegetação, é um lugar bonito, 
né? Um lugar de contemplação, não é, se ele fosse bem iluminado, bem cuidado, a gente poderia 
sentar, conversar ali na praça, não é? Tomar um chimarrão, né? 
Teria mais atratividade? 
É poderia ter mais atividades, poderia ser dirigido mais mais alguma coisa pra ser melhor aproveitada 
aquela área. 
Uhum. 
Atualmente acho que ela tá muito poluída, em todos os sentidos, né? 
Tu acha achas que falta mais é manutenção ou ... 
É, também.  
Tanto de manutenção, de cuidado, mesmo..  
Acho que ela tá feia, assim, tá, tá abandonada. 
Uhum. Então tá. E, me diz uma coisa, e do lugar que tu menos gosta, tem algum lugar que tu 
menos gosta? Assim, ah, esse lugar aqui é muito ruim, ele é muito apagado, muito... escuro, 
ele é muito sujo, sei lá eu, tem algum lugar que tu te lembre, assim, que ele é muito ruim? 
Não. Eu acho que tá, é o geral, eu acho que tá mal cuidada.  
Que no geral ela tá mal cuidada. 
É, ali nos animais a gente gostava de parar pra ver os animais agora tá, tá feio. O chafariz, eu acho 
que eles não ligam mais que eu não tenho visto. Então... 
Uhum. Faz tempo que não vejo também. E, bom, assim, quando a gente fala em  Praça 
Tamandaré o que primeiro vem a tua mente? 
Ai. 
A imagem, assim... 
Em primeiro lugar: as árvores, os verdes. 
Lembra direto os verdes? 
É... Os lagos porque quando a gente era criança ia direto jogar pãozinho pros patos... né? Hã... Eu 
gosto muito daquela pontezinha que tem ali onde tem a casa do artesanato, né? 
Aquela de madeira, ali? 
É, eu acho bonito aquele recanto, eu acho muito bonito, se ele fosse bem cuidado. Uhum.. 
Acho bem bonito... Claro o coreto... 
Sim, tem outros... 
É. Tem muitos atrativos, né? 
Sim, a praça tem vários recantos, né?  
É. 
Deixa eu ver. E, assim, hã, sobre a, assim hã muitos fatos históricos aconteceram na praça, até 
tu já falaste da bica, né? Tem algum outro, algum fato histórico que tu possa me, me contar? 
Não lembro... 
Ah. Então, tá bem. E, assim, agora em relação aos novos terminais urbanos. E... O que tu 
pensas, assim, o que tu achas sobre eles? Esses novos paradões? 
Eu acho que eles são muito feios. Eu acho que eles poluem em todos os sentidos. Além de ser 
visualmente, eles são feios, apesar de serem práticos, né? 
Uhum. 
Eu acho que eles atrapalham ali, porque eles concentram pessoas ali. Então atrapalham a circulação 
de da praça.  
Pela praça. 
Eu acho que isso aí evita também que as pessoas... hã... procurem mais a praça como lazer. Porque 
eu acho que fica muito confuso ali, fica difícil circular. 
Sim, daqui a pouco uma pessoa que busca uma contempla, contemplação... 
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É, um espaço pra descansar, pra conversar... tá aquele, tá aquela confusão... Fica muita confusão ali, 
porque é muito, são muitos ônibus que param, são muitas linhas que circulam muito. 
Que param naquela praça... naqueles diversos terminais. 
São muito feios. 
Hã, tem alguma coisa que tu goste naqueles terminais? Alguma coisa que tenha sido positiva 
neles? 
Só essa parte de proteção, mas eu acho que não precisaria ser, não é, daquele tipo, né? Eu acho 
que poderia ser uma coisa mais leve, ou nem ter. Porque eu acho que aquilo ali não deve ser um 
ponto de parada, aqui ali deve ser só pra circular, né? 
Uhum. 
Não deve ser... 
O ponto final dos ônibus 
É, não deve ser um terminal de ônibus, eu acho que pode ser um ponto só de 
Parada 
Parada. 
Que pega os passageiros e segue. 
Isso. Uma coisa rápida. Eu acho que o terminal deveria ter sido pensado em outro local. 
Tá, tá certo. Então assim, tem algum, hã.. hã... assim sobre... hã... tu pegas, de vez em quando, 
eventualmente ônibus nesses paradões? 
Já. Sim. Pego, eventualmente, sim. 
Quando tu pegou estes ônibus, assim, tu, tu te sente numa praça? Ou tu nem percebe que tu 
tá numa praça, quando tu tá nesse terminal? 
Não, não percebo praça, porque a gente nem olha pra praça.  
Uhum. 
Né? A gente tá preocupada. O ônibus tá chegando, se o ônibus tá passando, se o ônibus já passou... 
E aí, nem lembra 
Aí, não lembro. 
Que ali é um espaço diferenciado...  
É, não. 
E sobre a, a localização, mais ou menos tu já falastes sobre isto, então hã sobre a localização 
desses terminais, né? O terminal central de ônibus urbano na Praça Tamandaré, então, tu não 
achas adequado esse local?  
De maneira nenhuma. Eu acho que a praça, ela não deve ser local de terminal de ônibus. A praça é 
um lugar contemplativo, um lugar pra lazer. Não é? 
Poderiam ter paradas? 
Isso. 
Mas que, que o local não seja 
Não seja fixo uma, um ponto de terminal, não seja uma... uma rodoviária, aquilo parece uma 
rodoviária de de de ônibus. 
Pra que a utilização se dê de outra forma? 
É, que seja mais fluída, que que as pessoas não fiquem paradas ali que os ônibus vão passando e 
vão vão circulando. Agora elas ficam paradas, as pessoas já fazem ponto. Sentam e já ficam 
esperando alguém que vem de algum outro lugar. Mas não é, esse sentar e esperar não é pra 
observar a praça, nem pra curtir a praça, é pra esperar virada sempre pra uma via, né? 
Uhum. Sim, olhando o ônibus 
Os carros... é... 
Então, não tá aproveitando o ambiente... 
Como praça não. 
Uhum. E assim, ó, foi feito em Pelotas uma proposta, dos estudantes de arquitetura e 
urbanismo que eles fizeram pra novos formatos pra esses terminais urbanos na Praça 
Tamandaré. Aqui são quatro propostas. Sendo que essa última, ela é pra, ela é do do que 
existe hoje em dia, né? 
Esse aqui é igual. 
Exatamente. É o que tá 
Não tem nada diferente 
É o que tá, 
É o da Netto, mas dá na mesma. 
É esse aqui é o que tá na Netto. Então, hã, essas são as propostas. Qual delas, assim, tu achas 
que seria mais adequada, que valoriza mais a praça Tamandaré? Esse aqui, esse aqui é o 
mesmo modelo só que com liberando a calçada e fazendo uma via exclusiva pra ônibus e o 
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terminal de frente pra praça. Esse aqui, hã, uma cobertura geral da da rua, né? E os, e alguns 
bancos que seriam que fariam essa que  representariam essas esses terminais, esses pontos 
de de locais de pegar o ônibus e esses outros.. hã... elementos aqui, esses outros terminais 
que são com madeira e concreto uma coisa que fica mais integrada a praça. E esse outro 
também, com um, com uma, um telhado de com cobertura verde, humm, pilares de madeira... 
Eu, eu acho que não deve fechar a rua. 
Uhum 
Que a gente já tem problemas de trânsito e não deve fechar nada.  
Uhum. 
E não acho viável, fazer uma, aliás eu acho que na praça não deve ter nada. 
Tu achas que deveria ter outra solução que não tivesse nada. 
Não tivesse nada posto na praça, algo que fosse muito leve, muito... algo que eu não tô vendo aí. 
Sim. 
Não tô achando nada de acordo. Nenhuma dessas propostas.  
Então, tá. Tá bom, então. Te agradeço. Muito obrigada pelo tempo. 
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ENTREVISTA APLICADA EM 15/10/2014 
 

Entrevistador: Bom, boa tarde? Boa tarde! 

Técnico: Boa tarde. 

Entrevistador: Ah, então sobre a... a... a inserção da implantação dos terminais na praça, o que que tu 
entendes, né? Na época, o que que foi que motivou a prefeitura a realizar uma licitação para tratar do 
plano de mobilidade urbana do município? 

Técnico: É, o que motivou a prefeitura a fazer essa licitação foi uma questão de tentar planejar um 
pouco melhor a questão da mobilidade mesmo, como um todo, no município, tentando avançar um 
pouco mais na questão do tratamento tanto das áreas centrais quanto das outras áreas que na 
verdade interferem neste acesso da área central da península onde existe a oferta mais concentrada 
de comércios e serviços e etc.  

Entrevistador: Recordas se na época já estava havendo congestionamentos, já haviam problemas 
com isso, ou era realmente uma prevenção para o futuro que sabia que seria, que já tinha essa 
previsão do aumento populacional e tal. 

Técnico: Não, na época em que esse plano foi licitado, existia a previsão da implantação do pólo 
naval aqui no município. A questão dos congestionamentos e de alguns e algumas zonas de maior 
conflito de trânsito já existia, mas a questão do plano de mobilidade foi tentar se antecipar um pouco 
mais essa questão da... de uma possível e provável fluxo de maior do maior número de  veículos, 
tanto de transporte de fretamento, como realmente ocorreu, quanto dos próprios veículos particulares. 

Entrevistador: Particulares... E lembras assim quais eram as características, né? Que foram indicadas 
para a contratação das empresas? O que que tinha sido solicitado na época? 

Técnico: Na época foi colocado na licitação algumas questão quanto a capacidade técnica, mas é, 
teria que ter algumas áreas que deveriam ser obrigadas e essa empresa atende na parte jurídica, na 
parte de arquitetura, na parte de engenharia. 

Entrevistador: Ah, teve alguns pré-requisitos. 

Técnico: Sim. 

Entrevistador: Hã, essa, pelo que eu lembre essa foi a única empresa participante da licitação, 
correto? 

Técnico: Foi a única empresa que apresentou uma proposta. 

Entrevistador: E ela contemplava todos esses... 

Técnico: Sim 

Entrevistador: ...Itens que foram solicitados. 

Técnico: Sim 

Entrevistador: E, como que o trabalho foi realizado, assim... Houve a colaboração de outros técnicos, 
havia algum escritório permanente em Rio Grande? 

Técnico: Não, foram feitas várias visitas na verdade. A equipe que trabalhava nessa empresa, foi, vez 
por outra fazia permanência aqui. Ficavam hospedados aqui em Rio Grande, fazia estudos, 
levantamentos... 

Entrevistador: por um período... 

Técnico: é por um período, depois voltavam lá para o município onde a empresa estava sediada e 
desenvolvia os estudos ou colocava isso de uma maneira muito mais prática com relação a proposta 
que eles iriam fazer, depois retornava pra cá. Houve conversas da empresa com as várias secretarias 
do município, com algumas que tinham alguma influência com relação, com a questão da mobilidade 
e os próprios pólos geradores de tráfego. E, a princípio houve um certo fluxo do que eles estavam 
propondo com as idéias dos gestores da época. 

Entrevistador: Tá... Na maior parte do tempo, hã, foi um tabalho entre técnicos ou mais a nível de 
secretariado e gestão? (interrompimento) Ah, então assim, as conversas que ocorriam, né, entre o 
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pessoal da empresa contratada e a prefeitura era mais em nível técnico ou mais com os gestores, 
tipo o secretário, né? Os secretários das secretárias, ou eram mais os técnicos? 

Técnico: Hã. Houve reuniões dessas duas formas, vamos dizer três: uma - teve reuniões da empresa 
com os técnicos, também da empresa com os gestores e teve reuniões que participavam os técnicos 
com os gestores. Mas tanto as três, tanto as três propiciaram que a empresa pudesse ter material 
para transformar isso numa proposta viável dentro da ideia do gestor. 

Entrevistador: Tá. Na época, lembra se houve alguma consulta a população alvo? Na verdade, aqui já 
tratando mais especificamente, né? Das pessoas que utilizavam o transporte e até mesmo das 
pessoas que utilizavam a praça Tamandaré. Alguma das duas situações? 

Técnico: Na verdade, essa empresa que venceu essa licitação, ela já havia feito um trabalho aqui 
para o município com relação a uma licitação que ocorreu no sistema de transporte coletivo que a 
gente chamava de Parque Marinha e Parque São Pedro que era atendido anteriormente pelo DATC e 
depois da extinção das linhas urbanas do DATC foi necessário fazer a licitação desses sistemas 
Parque Marinha e Parque São Pedro. Essa empresa já tinha levantado alguns dados quando foi feita 
essa licitação desse subsistema e também tinha feito um levantamento de dados quando foi proposta 
a questão da integração tarifária do transporte coletivo com a bilhetagem eletrônica. Talvez, talvez, 
não, certamente eles usaram alguns dados que eles já tinham feito prospecção para fazer esses dois 
estudos tanto da licitação desses dois sistemas Parque Marinha e Parque São Pedro, quanto também 
dessa de todo um sistema de integração física tarifária com, a partir da criação de linhas troncais e 
alimentadoras. Foi feita algumas pesquisas de origem e destino nesse período desses outros 
estudos. No período de elaboração do Plano de Mobilidade, se foi feito alguma coisa, foi feito de 
maneira muito pontual, sem talvez a mesma metodologia que eles usaram para fazer esses outros 
estudos. É, talvez, certamente eles utilizaram as referências que eles tinham, já coletadas, pra fazer... 

Entrevistador: Teve também audiência, eu lembro também, né, na época? 

Técnico: Audiência teve na verdade duas audiências do Plano de Mobilidade Urbana, quando foi feita 
a apresentação de uma proposta inicial, primeira entrega que eles tinham feito, que eles fizeram, 
assim, tava previsto no contrato e, a partir dessa audiência pública foi deixado um link na página da 
prefeitura para quem quisesse dar alguma colaboração ou fazer algum questionamento com relação 
ao que tinha sido apresentado na Audiência Pública. Depois, no ano seguinte, depois de fechados os 
projetos e as propostas, foi feito uma outra Audiência Pública pra apresentar esses dados, então, à 
comunidade. 

Entrevistador: Recordas se houve uma participação da população nesses links? 

Técnico: Não houve umaaaa... 

Entrevistador: uma grande... 

Técnico: não houve uma contribuição maciça, assim vamos dizer, ou certa forma significativa que 
pudesse fazer alguma alteração do plano que tinha sido deixado como proposta dessa primeira 
audiência pública. 

Entrevistador: Tá. E, hã, em relação à Praça, ao terminal da Praça Tamandaré, que não foi também 
algo dentro desse Plano de Mobilidade, mas uma parte dele. A população também foi consultada? 
Todos os usuários, né, do caso da Praça? 

Técnico: Nos relatórios e nas próprias conversas que a gente acabava tendo com a equipe que 
estava fazendo, desenvolvendo essas, é, fazendo a elaboração do Plano de Mobilidade, não se tem 
conhecimento que foi feito alguma entrevista pelo menos de uma maneira com alguma sistemática 
mais elaborada. A gente acompanhou uma visita da equipe nesses vários pontos onde iam ser 
propostas e alguns pontos onde haviam mais concentração de público para o uso do transporte 
coletivo, e a gente via que havia uma comunicação do, da equipe com os usuários, mas isso tudo a 
nível, vamos dizer, digamos que superficial, né? 

Entrevistador: Sim, mais para reconhecimento do local e não uma coisa mais... 

Técnico: é... Para conhecimento... Um conhecimento mais generalizado, vamos dizer. 

Entrevistador: Tá 

Técnico: é, não superficial, mas de uma forma mais generalizada. 
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Entrevistador: E assim qual era o produto esperado? A entrega assim, hã, Esse plano de mobilidade, 
e esses terminais, o que que... Ele foi efetivo, assim... Era o que tinha sido acordado? Era o que se 
esperava? 

Técnico: É, a questão dos terminais especificamente de transporte coletivo era um item dos quatro 
itens que foi apresentado nesse Plano de Mobilidade. Que é, que um item era a questão do pedestre, 
que foi colocado como item da, como uma proposta da implantação do programa calçada legal. O 
segundo item era a proposta de implantação de uma rede cicloviária e a terceira era então a questão 
do transporte coletivo onde entrou essa questão dos terminais que foram chamados lá de integração. 
E o quarto item que era resolver a questão de alguns pontos críticos na questão de mobilidade e 
segurança do trânsito, mais especificamente nessa questão da implantação dos transportes dito de 
transporte público nessas estações chamadas de integração, até certo ponto isso foi levado de uma 
maneira mais... Mais detalhada e com uma, com um, com uma, e com um cuidado um pouco maior, 
mas a partir do momento que começou a apresentar alguns... É, alguma questão de prazo e a 
própria, e a própria, vamos dizer... é, pedido, né? de de implantação e a necessidade talvez de 
implantação de alguns pontos específicos onde tivesse... É... Um conforto maior pro usuário, isso foi, 
de certa, um pouco acelerado e talvez... é, não tenha tido exatamente uma, um acompanhamento 
muito tanto da parte técnica quanto da própria população usuária desses dessas chamadas estações 
de integração. 

Entrevistador: Huhum. Tá bem. E bom, assim, tá. Bom o produto, então, ele foi entregue suficiente, 
mas o, a proposta toda nesse, nesse, nesse momento foi um pouco acelerado, nessa questão... 

Técnico: Foi um pouco acelerado. Em termos de de de local mesmo, onde foi proposta a criação das 
estações de integração, isso hã foi também buscado nessa hã lá num projeto que foi feito pela 
mesma empresa, né? Em função de uma outra licitação que foi feita pela mesma empresa, a questão 
essa da integração físico-tarifária que já havia proposto essas, esses locais para a integração. Locais 
como se fossem pontos é... de aglomeração... 

Entrevistador: Ah,  

Técnico: para um maior número de usuários. 

Entrevistador: Esses, esses lo-locais de integração já teriam sido propostos antes,  

Técnico: Isso, isso... 

Entrevistador: Anteriores ao Plano de Mobilidade. Ah, sim 

Técnico: Nesse, nesse Plano de integração físico-tarifária, que foi proposto por uma empresa, assim 
como já tinha sido proposto por outras empresas que tinham trabalhado em dois planos anteriores a 
esse que foi feito de mobilidade e desenvolvidos também aqui para o município.  

Entrevistador: Ah,  

Técnico: Mas anteriormente já havia sido... 

Entrevistador: Verificado esses locais. 

Técnico: Verificado a viabilidade ou pelo menos uma condição mais favorável desses locais que 
depois foram habilitados com a proposta das estações de integração. Nesses mesmos locais. 

Entrevistador: Assim, a partir da proposta que foi entregue a Prefeitura, né, da localização desses 
terminais, hã, houve alguma avaliação pela equipe técnica da Prefeitura para avaliação dessa 
proposta? 

Técnico: A avaliação que foi feita pela equipe técnica, ela foi... hã... ela foi feita sim, mas de uma 
maneira mais consultiva do que deliberativa. Foram colocadas algumas questões, algumas questões 
de pontos positivos e outras de pontos negativos. E, a princípio, essa proposta final ficou mais voltada 
mesmo a... a... a uma, a uma ideia, na verdade, que o, que a administração municipal tinha na época 
de fazer a implantação de, de alguns terminais de integração em alguns locais e não fazer isso em 
todos eles, preferindo, então, concentrar o, o, o esforço, ou pelo menos, o ponto de partida da 
implantação dessas estações de integração, nesses pontos que foram iniciados realmente através de 
outra licitação da execução dos projetos. Que seria na Praça Tamandaré e na, e no Cassino. 

Entrevistador: Tá seriam os dois primeiros lugares que, tá que a Prefeitura tinha entendido que 
seriam os... E, ah, no caso da Praça Tamandaré, a primeira proposta apresentada, inclusive a gente 
ainda encontra no plano de mobilidade, né? Ela tá um pouco diferente do que ela tá sendo prop, da 



220 
 

forma que ela está sendo implantada. Ela seria um paradão de quase 70 metros de comprimento, e 
ela foi seccionada, né? 

Técnico: É, o, o, a proposta inicial do Plano de Mobilidade seria a colocação de... de... de duas 
plataformas, vamos dizer, mais ou menos, nessa mesma proporção de 70 metros, mas seria uma  
plataforma na, na Rua General Netto e outra plataforma na Rua 24 de Maio. Seriam somente duas 
dessas plataformas e, e, praticamente nessa mesma dimensão, só que uma localizada na Netto e 
outra na 24 de maio. 

Entrevistador: Eu falei setenta metros, mas eu hã, eu tinha impressão de que eram um pouco maior... 
não? 

Técnico: Nessa primeira, nessa primeira proposta talvez tivesse um... 

Entrevistador: um tamanho maior? 

Técnico: É eu não tenho a precisão, assim, da, da, da dimensão, em termos da extensão dela. Mais... 

Entrevistador: A primeira talvez... 

Técnico: Visualmente, talvez a... representasse a mesma, a mesma... 

Trim... (pausa ) 

Entrevistador: Retornando, a gente tava falando sobre o seccionamento da, da plataforma, que havia 
mudado a distribuição. 

Técnico: distribuição, isso... 

Entrevistador: isso 

Técnico: Ah, essa primeira proposta da, das plataformas, elas seriam somente uma de cada lado, da 
general, da praça Tamandaré. Uma na Netto e outra na 24 de Maio. Isso tinha uma relação mais 
direta com a proposta da troncalização, então, das linhas de transporte coletivo, que na verdade 
essas plataformas dariam, dariam... hã... é... de usar ônibus de maior capacidade. 

Entrevistador: Ah, sim. 

Técnico: Do que o projeto que havia sido apresentado na primeira proposta. 

Entrevistador: Pois, é, então assim, o que, por que que foi assim, a proposta inicial não está de 
acordo... 

Técnico: com o que foi construído... 

Entrevistador: Isso. Então... Sobre a proposta nova, então... hã, foi construído de forma diferente, 
porque que houve essa secção? 

Técnico: A princípio, da outra vez, não fiz a referência à estação da junção também, né? Apesar dela 
não ter sido, hã, feita nessa primeira licitação até em função do valor disponível, pra fazer a 
construção, ela também ficou nesse mesmo local que tinha sido proposto para a troncalização do 
transporte coletivo que propunha essas duas plataformas na Praça Tamandaré, uma na Netto e outra 
na 24. A questão da ampliação, vamos dizer, dessas plataformas, foi uma questão, hã, diretamente 
relacionada, a, a a a inviabilidade de implantação dessa troncalização naquele, nesse momento em 
que foi feita a finalização do plano de mobilidade. Como o, a a administração, hã, municipal, então 
optou, ou talvez, até em função da licitação que havia sido feita, hã, não do primeiro subsistema 
Parque Marinha, mas da outra licitação mais ampla. Como na licitação não constava a troncalização 
de linhas e sim utilizava as linhas, hã, existentes que havia já no município, houve necessidade, 
segundo entendeu, então, a secretaria de... de... de trânsito e transporte, na época, quanto também 
por uma questão, hã, do próprio, do próprio executivo foi, então, definido que essas, essas 
plataformas, que seriam apenas duas, que elas fossem, então, distribuídas nas... hã, pra atender as 
várias linhas que existiam na, já no município até em função, da  própria licitação que já tinha sido 
avaliada e que havia, hã, mantido essas linhas existentes. Então, aí, invés da troncalização da linha 
que previa só alguns pontos, então, esses de embarque e desembarque, foram feitas, hã, baseadas 
nas linhas existentes, vários pontos de embarque e desembarque das várias linhas que existiam. 

Entrevistador: Ah,  

Técnico: Criando, então, essa multiplicidade de pontos de embarque e desembarque. 
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Entrevistador: pontos de embarque e desembarque. Ah, inicialmente, essas grandes plataformas, hã, 
tariam todas as... as... as linhas (pause) ... Assim, hã.. essa hã... quando... esses paradões esses 
maiores, a intenção era que algumas linhas sairiam da praça Tamandaré? Essa troncalização... hã... 
diminuiria o número de linhas? Mas não o número de pessoas? Como é que ... Como é que era isso? 

Técnico: Isso. A, a troncalização iria iria... é... colocar no sistema de transporte público ônibus de 
maior capacidade e o que é que na verdade os técnicos defendiam era que justamente que essas 
linhas que fossem colocadas como maior capacidade, que elas não utilizassem a praça Tamandaré, 
nesse caso específico, como como um ponto de partida e de chegada. A Praça Tamandaré, a idéia 
tanto da proposta inicial da troncalização quanto da primeira apresentação do, da, da proposta do 
Plano de Mobilidade já quanto foi o parecer dos técnicos da... da Secretaria de Trânsito e transporte 
na época era que esses pontos de embarque e desembarque, aliás, os abrigos, né? Os pontos de 
parada serviriam somente para embarque e desembarque e não pra, hã, pra pra esperar início e fim 
de linha, sempre a idéia era tirar o máximo possível os ônibus do entorno da Praça Tamandaré. 

Entrevistador: Do entorno da Praça. 

Técnico: Embora já que é é trajeto deles mesmo, nada impediria que eles somente fizessem um 
ponto de parada ali e em seguida já seguissem viagem não ficassem estacionados hã, na volta da 
Praça Tamandaré. Tanto na quantidade de de de ônibus que tem quanto na proporção das linhas que 
acabaram retornando na verdade, né? Nos pontos onde elas já estavam, a princípio, determinados 
que não seriam mais a partir da Praça Tamandaré o ponto de início e fim de linha. 

Entrevistador: Tá certo. O.. então assim, ooo  a proposta de troncalização, ela teria um outro ponto no 
centro? 

Técnico: Não... 

Entrevistador: Um outro ponto final? 

Técnico: Não, hã, na verdade os ônibus só passariam aqui pelo centro, sem fazer ponto de de 

Entrevistador: Não seria ponto final? 

Técnico: é, não seria o ponto de início e fim de linha 

Entrevistador: Teria os horários? Para tal horário, tá passando  

Técnico: Os ônibus passariam e a pessoa que vai determinado destino, embarca no ônibus e o 
ônibus segue. 

Entrevistador: Como o sistema não foi implantado na sua totalidade isso também teve... não... 

Técnico: Não foi possível de colocar... de fazer esse sistema. Então, o que foi, o que foi feito, foi 
retroceder, então, essa proposta que já tinha sido superada, em função da, do estudo que tinha sido 
feito, de trazer de novo, então, o início da linha, hã.. gerando, então, a necessidade de fazer  

Entrevistador: essas várias paradas 

Técnico: essas várias plataformas, justamente para abrigar quem tava aguardando o, a partida da 
sua linha, de seu itinerário. 

Entrevistador: Tá. Com esse novo formato, e, se vier acontecer a troncalização, é possível remodelar 
isso? 

Técnico: É possível remodelar. É possível que exista um, que exista uma diminuição bem, bem maior 
dos pontos de embarque e desembarque já que,  que hã que a maior oferta de linhas e da própria 
capacidade dos ônibus que seja possível diminuir essas, é, essas construções que acabou gerando 
essa, esse sistema, né? Existente já, de, das linhas ofertadas. Que esses pontos de parada, então, 
sejam reduzidos pra que seja criado uma... uma liberação maior, né? Da área da praça e, hã, em 
termos de área livre de construções. 

Entrevistador: Tá. Pois é. O que, hã, a Prefeitura entende, né, não sei se a nível técnico ou de gestão, 
hã, desses novos, dessa inserção. É algo positivo ou negativo, na sua... no geral, assim, isso foi mais 
positivo ou mais negativo? 

Técnico: É a questão da construção, dessas dessas plataformas, que foi chamada da da de 
embarque e desembarque, em termos de, a inserção delas no ambiente da praça, em termos visuais, 
em termos da própria própria, do próprio uso que se tem na praça eu vejo como uma ... eu vejo de 
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uma maneira negativa. A inserção do, dessas construções que, na verdade, ocuparam um espaço, 
um espaço muito grande no entorno da praça prejudicando, de certa forma, em muito, né,  a questão 
a questão da da da a questão da apropriação que as que os próprios usuários da praça tinham com 
relação ao entorno e a transparência que eles poderiam ter com relação a própria praça Tamandaré e 
os usos que haviam lá dentro. Hã, é, é, não tem como não deixar de comentar a questão do conforto 
que foi colocado com relação aos usuários do transporte coletivo, que isso aí, realmente, foi... foi 
dado um outro, uma outra perspectiva com relação a quem aguardava os ônibus, hã, o início, hã, a 
partida, né, dos ônibus, ali mesmo na praça. Embora isso não tenha sido, hã, embora essa não 
tivesse sido a proposta, no início, das linhas partirem dali. 

Entrevistador: Tá. E... Bom, ainda existem outros terminais como esses a serem implantados, e, hã, 
qual é a expectativa em relação ao tempo, e a solução efetiva para a mobilidade urbana? Pra... Pra 
isso, assim... Existe um prazo? Existe uma perspectiva? 

Técnico: é, hã, aí, a questão desses terminais eles são especificamente, embora eles tenham esse 
nome de integração, a principio, eles, eles, a integração deles é, é, é com o mesmo modal, né? Que é 
o transporte coletivo rodoviário. A perspectiva que se tem, a partir dessa lei, lei de, da Política 
Nacional de Mobilidade Urbana criada em a partir da Lei de 2012 é que esse caráter de integração se 
amplie um pouco mais e até com essas propostas que, que acabaram sendo colocadas aqui para o 
município que elas possam que esses terminais assim como foram propostos que eram só terminais 
de ônibus urbanos que eles possam admitir um outro tipo de modal de transporte. Embora, é, essa 
questão da solução para que a gente consiga criar um, um nível de conforto maior para os usuários, 
realmente, é uma coisa que fica na expectativa até da da própria secretaria de conseguir resolver isso 
num num menor espaço de tempo possível. 

Entrevistador: E em relação assim as atividades dos demais usuários na praça Tamandaré. Você 
acredita que houve algum reflexo, as plataformas, elas, hã, tiveram algum reflexo na, nessas 
atividades? O que que  o que que tu achas assim? 

Técnico: A principio eu acredito que, que o nível de permeabilidade que foi reduzido com a 
construção dessas plataformas, ele deve sim ter atingido os usuários, tanto os que que que acessam 
o interior da praça, realmente, como os que passam no entorno da praça. Essa questão da da da 
diminuição da permeabilidade visual e do do contato, vamos dizer assim, mais, hã, mais frente a 
frente, mesmo, do usuário da praça com a questão da vegetação e de tudo, e de todo o lazer, hã, 
passivo, enfim, que a praça poderia proporcionar, ele foi reduzido. A questão dos outros terminais, 
também, entrando na, entrando mais no mérito da própria, hã, de como foi colocada a solução da, 
daquela estrutura, ali na, na Tamandaré, e aí a gente pode já puxar pra um parâmetro de como foi 
colocada a questão formal lá da Estação Cassino que foi criada mais ou menos na mesma, com o 
mesmo tipo de identidade visual. Se, por acaso, lá no Cassino, talvez não tenha causado tanta, tanta 
interferência como causou na Praça Tamandaré, é justamente pela questão da, do ambiente onde ela 
foi colocada, né? Lá no Cassino e aqui na Praça Tamandaré, mas a questão da da da, a questão 
formal que foi colocada essa na Praça Tamandaré assim como lá da, da, do Cassino era justamente 
para trazer uma identidade a essas estações que foram propostas lá na troncalização da, do 
transporte coletivo. 

Entrevistador: Sim, as estações entre si havia uma identidade própria. 

Técnico: Havia uma identidade justamente para marcar os pontos onde era a integração que foi 
identificada onde seria uma concentração maior dessa integração, né? Apesar de depois o sistema 
ter proporcionado que a integração fosse feita em qualquer local do itinerário do ônibus. 

Entrevistador: é, isso, justamente uma pergunta, né? Hã... Tu como técnico, tu entende que este 
projeto dos terminais, esse aspecto formal dos terminais que estão na praça Tamandaré, é, pode ter 
sido falho na questão da abordagem do aspecto, do, do, do caráter histórico da praça, de algum 
aspecto importante pra identidade do local, do lugar onde ele foi instalado? 

Técnico: É, se a gente for considerar que a questão da estrutura essa foi buscada mais como uma 
identidade das outras, das outras, é, dos outros terminais ou estações de integração que haviam sido 
chamado, sim. Ela levou mais em conta uma, uma identidade dos, dos, das estações, dos terminais, 
enfim, do que propriamente do local onde ele, onde ela iria ser inserida, né? Essas plataformas de 
embarque e desembarque. 

Entrevistador: Sim. E, hã, tem uma proposta, né? Que foi feita pelos estudantes de arquitetura e 
urbanismo da UFPEL e que, que procuravam justamente uma alteração no projeto formal desses 
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terminais. E também propõem algumas alterações nas vias. Poderias dar alguma opinião sobre essas 
propostas? Essas... Foram selecionadas quatro propostas desses estudantes. 

Técnico: É, aqui? 

Entrevistador: É as quatro primeiras aqui. Que que tu, até assim, já foi feito previamente agora uma 
entrevista com os usuários da praça, e até a proposta mais hã... que as pessoas mais a, assim, mais 
acham interessante, é essa proposta “c”, ou seja, para eles, pra a maioria das pessoas o terminal, ele 
é um terminal bonito, ele é esteticamente agradável, ele é confortável pro usuário, ele protege, da, do, 
da chuva, então a, a, então permaneceria esse mesmo, esse mesmo formato, no entanto, o que 
desagrada a maioria das pessoas a questão de não haver calçada na volta da praça. Então teria essa 
via exclusiva pro ônibus e o terminal seria implantado em frente, de frente para a praça e não, hã, de 
costas como hoje ele fica, né? As pessoas, no caso, ficariam de frente. 

Técnico: Sim. É, pelo o que, pelo que a gente consegue visualizar  aqui, nas propostas apresentadas, 
e pelo que a gente tem também em termos de soluções apresentadas para os terminais, enfim, para 
as plataformas de embarque e desembarque, que seja sempre, que o aconselhamento, enfim é uma, 
é vamos dizer até que seja uma, uma questão de primeira importância que é a questão mesmo do 
embarque e desembarque, né? Tem umas propostas aqui que apresentam esse embarque e 
desembarque de uma maneira mais protegida, outras menos protegidas e outras nem protegidas 
estão, né?  

Entrevistador: Huhum 

Técnico: Então essa questão do embarque e desembarque, ela hã, de acordo até com essa política 
da da da mobilidade urbana que justamente favorece a questão do  transporte coletivo, favorece não 
ela coloca ele como uma prioridade, né? 

Entrevistador: Exato. 

Técnico: Obviamente, depois do pedestre, depois da bicicleta. 

Entrevistador: depois do ciclista, aí depois o transporte coletivo... 

Técnico: é, na questão do transporte coletivo ela diz justamente que os terminais, e também não 
poderia ser diferente, que os terminais de embarque e desemembarque fazem parte do sistema de 
transporte coletivo. Não é só a questão do ônibus é onde o, é onde o usuário embarca e onde ele 
desembarca. Então, hã, se fosse o caso de fazer alguma, alguma opção entre as propostas, 
realmente, a questão do “c”, ali, ele contempla essa proteção de uma maneira mais, duma maneira 
mais eficiente do que talvez a proposta da c aqui que... 

Entrevistador: A “d” 

Técnico: É, a “d”, aliás, do que talvez a proposta “d”. Ela, apesar de ter uma questão formal, hã, bem 
resolvida, e de pouca interferência na na praça que é o alvo aqui da avaliação, ela talvez não proteja 
tanto quanto a proposta “c”. E a proposta “c” tem esse grande mérito justamente de liberar o passeio 
da praça Tamandaré que foi uma das interferências que realmente criou a instalação dessas 
plataformas que atualmente existem ali. Que é a hã conduzir quem tá fazendo o, uma simples 
caminhada no passeio da praça Tamandaré ou ou vai conduzir ele para frente das filas, ou até pelo 
meio das filas que existem no embarque ou então para trás dessas plataformas que, na verdade, não 
apresentam um caminho, com uma pavimentação compatível com deslocamento que gere, que 
possibilite a acessibilidade a quem quer que seja. 

Entrevistador: Uhum. Mas, então tá! Agradeço muito tua entrevista. Obrigada pelo tempo 
disponibilizado. Muito obrigada. 

 

ENTREVISTA APLICADA EM 23/10/2014 

 

Entrevistador: Bom dia. Gostaria então de fazer umas perguntas. E, por acaso, tu sabes o que foi que 
motivou a prefeitura a fazer a licitação pro Plano de Mobilidade Urbana? 

Técnico: Licitação... motivou a prefeitura pra fazer o Plano de Mobilidade Urbana. 

Entrevistador: A licitação do Plano de Mobilidade Urbana. 
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Técnico: O Plano de Mobilidade, eu acho que foi hã uma necessidade, claro, que não só uma 
necessidade do município que... que vinha sofrendo esses problemas de deslocamento, né? Mas, e, 
e claro, sucessivas reclamações com relação ao transporte coletivo, mas também existia uma uma 
certa hã... demanda colocada pelo próprio governo federal. O Ministério das cidades pras cidades 
aprovarem seus planos pra obtenção também de de recursos federais, né? 

Entrevistador: Certo. Hã. Tu sabes informar as carac hã... assim... sobre a licitação da contratação da 
empresa que elaborou esse plano de mobilidade, tu sabes me informar as características indicadas, 
os requisitos solicitados nessa licitação pra pra empresa? 

Técnico: Não. 

Entrevistador: Hã... Bom essa, essa foi a única empresa que participou da licitação. 

Técnico: Não sabia. 

Entrevistador: Bom, estou te informando então. (risos) E humm... Então, tá, depois que ela, vencida a 
licitação ela entrou pra pra pra trabalhar com isso. Sabes como é que foi realizada o trabalho dela? 
Ela consultou outros técnicos para elaboração desse plano? Outros setores? 

Técnico: Se consultou outros técnicos, a mim não consultaram e acho que ali do meu setor também, 
também não não não houve. Não que eu saiba. 

Entrevistador: Tá certo. E... hã... o produto que a empresa ofereceu, final, né? Além daqueles quatro 
requisitos que era o cicloviário, o a, o projeto calçada legal, sobre as calçadas, ele também 
elaborou... 

Técnico: O projeto calçada legal ele elaborou? 

Entrevistador: é um produto 

Técnico: É um produto?  

Entrevistador: as indicações, né? 

Técnico: O projeto em si, não? 

Entrevistador: É o plano, não foi o projeto. 

Técnico: Ah, certo.  

Entrevistador: Bem, então, dentro disso também houveram então o o o a a questão da integração dos 
ônibus, aliás já havia a integração dos ônibus, né? Houve na realidade a apresentação de propostas 
pros terminais urbanos do Município, colocando o, né? Determinando os pontos de maior, mais 
indicados, enfim, de acordo com os estudos realizados. Passou por ti ou tu participou de alguma 
reunião sobre a determinação desses pontos, desses locais? 

Técnico: Nesse momento, não. 

Entrevistador: E quanto a escolha do formal dos terminais? 

Técnico: Também não. 

Entrevistador: Tá. Hã... Houve algumas alterações da proposta inicial. O primeiro plano de 
mobilidade, ele apresentava dois, em questão da, agora já relativo a praça Tamandaré... 

Técnico: ok 

Entrevistador: Né? Que foi alvo, um dos primeiros a ser, a ser implantado, né? Foi o primeiro a ser 
implantado. Inicialmente era eram dois paradões que ficavam voltados para 24 de Maio e outro pra 
Netto. Isso não foi implantado dessa forma. Tens alguma informação sobre por que isso aconteceu? 

Técnico: Informação sobre o porquê isso aconteceu? Não. Como vou te dizer, como eu tenho 
raríssimas informações sobre esse processo, né? E o porque que esses terminais foram implantados 
na praça Tamandaré, eu também não tenho informações sobre o porque que isso aconteceu... hã... 

Entrevistador: Como técnico da prefeitura, tu achas hã a localização desses terminais esse ponto 
central de transbordo, né? E, na verdade, esse ponto inicial e final de embarque e desembarque de 
passageiros. Hã. Tu achas a praça Tamandaré um local interessante, indicado ou haveria alguma 
outra solução melhor? 
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Técnico: Eu acho que a praça Tamandaré ela deve sempre hã continuar como ponto de parada de 
ônibus. Ali é um local de intenso fluxo, é um local de vida social, hã... ela precisa hã, precisa ter 
atratores, né? Pra que ela se mantenha viva e não se torne, não se torne uma área segregada da 
cidade. Hã... Tu ter pontos de embarque e desembarque hã... no entorno da praça Tamandaré é 
fundamental, porque é uma zona de intenso comércio também, né? Só que evidente, tá? Terminais 
de ônibus tu teres ônibus estacionados, tá? Ao redor da praça Tamandaré, ocupando espaço público, 
né? Como estacionamento de ônibus... Isso aí, né? Não tenho, não tenho dúvidas que é prejudicial. 
Não deve, né? Enquanto, enquanto a minha posição, é de não, não se tenha terminais, né? Podem 
ser próximos, mas não, mas isso aí só acaba sobre, sobrecarregando ainda a estrutura viária da 
cidade, né? E se não existisse, né? Se não tem a necessidade de ter todo esse número de terminais 
é evidente que também não tenha a necessidade de ter todos esses paradões no entorno da Praça 
Tamandaré. Essa é minha ... 

Entrevistador: Certo. 

Técnico: opinião, meu entendimento, né?. 

Entrevistador: E quanto ao aspecto formal da do do paradão, né?  

Técnico: Aham. 

Entrevistador: Ele tá de acordo com todos os demais que iam ser implantados no município, né? O da 
junção, o do cassino, né? Ele tem toda essa identidade gerada pro sistema de transporte coletivo, e, 
pra praça Tamandaré, tu entendes ele como interessante, apropriado, ou tu imaginas que ele poderia 
ser... 

Técnico: Olha, eu não acho a coisa mais desgraçada do mundo, tá? Assim, ó, o problema dele é, 
evidente, o tamanho, o tamanho dele com relação a praça. A escala da Praça ela é grande também, 
né? E, evidente, se não houvessem, se não houvessem tantos, né? Assim, que nem, que nem esse 
da Netto, né? Do outro lado, um desse bem localizado lá na 24 eu acho que não teria, não seria uma 
interferência tão grande na praça Tamandaré. A gente olha assim, essa imagem da Netto aqui, é uma 
imagem do paradão, né? Mas tu vê muita praça junto do paradão também, né? A escala da praça, ela 
é grande também. E, e evidente, assim ó, tu, pra ti dar conforto ao usuário também e e é um, é um 
volume grande de usuários que vão utilizar o paradão,  o paradão tem que ser grande, não adianta, 
então, eu acho que hã ele impacta na praça? Impacta, né? Mas hã eu acho que ele atende, que ele 
atende a essa funcionalidade, né? Dá condição de conforto, de conforto ao passageiro. Ele precisa, 
ele precisa ser grande, ele precisa estar nessa escala e a escala da Praça Tamandaré ela comporta 
isso também. 

Entrevistador: Tá bem. Hã... Mas  

Técnico: Não esse volume tão grande de paradas, né? Funcionando como terminais. 

Entrevistador: Que isso fosse na verdade, hã... uma para 

Técnico: Que fosse só paradas, ótimo! Tu não terias tanta incidência, né? 

Entrevistador: Certo. Hã... Ainda existem outros terminais a serem implantados, então a praça vai 
ficar ainda envolta com alguns outros terminais. Hã... Tu achas, assim, que essa inserção ela teve... 
hã... acabou sendo negligente com algum aspecto importante em relação ao fator histórico, a 
identidade da própria praça? 

Técnico: Não só foi que teve a sua implantação embargada, né? 

Entrevistador: Sim. 

Técnico: Por conta de hã... de ocorrências hã... com relação aos sítios arqueológicos e tudo mais. E 
também o seguinte, né? A implantação delas acho que não foi considerado o contexto geral da praça. 
Claro, o ideal seria, evidente  que houvesse um projeto pra praça inteira que essas paradas tivessem 
integradas,  e tudo mais. Mas hoje nós não temos nada integrado na praça Tamandaré. 

Entrevistador: Sim, o sistema não funciona desse modo. 

Técnico: Então, o seguinte, vai haver um momento de se fazer um projeto integrado? Vai só que 
claro, né? Os projetos não caminham, não caminham necessariamente junto às demandas, né? Eu 
acredito que havia uma necessidade de se implantar um sistema de transporte e que não houve 
também hã... Digamos que não foi acompanhado de de capacidade operacional pra prefeitura prover 
a praça de uma solução melhor do que essa. Na verdade, o que que é, o município  deveria ter uma 
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solução melhor que essa, uma solução adequada, ou uma solução sob medida pra praça Tamandaré 
considerando que ela é que ela é um bem do município é um patrimônio da comunidade, e que, né? 
Tantas referências importantes ali, né? E que de fato, elas não dialogam em nada com esses 
terminais, mas... 

Entrevistador: Certo 

Técnico: Nós fomos mais uma vez, enquanto prefeitura, atropelados pela demanda. 

Entrevistador: Tá certo. Ma, e em relação, assim, ao ao ao a utilização da praça, tu entende que 
esses paradões reduziram de alguma forma o acesso das pessoas à praça? Esse essa interrupção, 
né, desses longos paradões, tu entende isso ou... 

Técnico: Reduzir o acesso eu acredito que não reduziu, mas eles criaram, eles criaram algumas 
zonas que hã como que é que vou te dizer, de baixa... 

Entrevistador: atividade? 

Técnico: de baixa atividade, de baixa atratividade que são as zonas atrás dos paradões, né? Eles são 
fechados atrás e eles são grandes, assim, né? Atrás deles tu tens pouca atratividade, certo? Onde tu 
tinhas uma calçada, tá? Com paradas menores, mas que tu tinhas sempre uma integração do 
passeio com a praça, essa integração acabou com o paradão, né? Então, e como eles são numa 
sequencia muito grande, por exemplo, toda essa face, essa face da Tamandaré, com relação a rua 
24 de Maio, ela acabou ficando prejudicada, né? Por conta do hã... do desse, desse elemento, né? 

Entrevistador: Certo. Bom, então... Então, tá. Hã... Os projetos... hã... Bom, então a partir dessas 
propostas, aqui têm umas propostas que os alunos da arquitetura e urbanismo do nono ano, eles 
realizaram então essa propostas com alteração do projeto formal das plataformas, mas indicando que 
a praça Tamandaré deveria ter essas paradas. Hã... o que que tu pensas dessas propostas e 
também de algumas adequações das vias, em relação ao que existe hoje, algumas contribuem, ou... 
hã...... o que essas soluções diferenciada o que vem a contribuir? 

Técnico: Eu acho que ela contribuem pra... pra discussão. 

Entrevistador: Até uma informação: hã, algumas entrevistas já foram aplicadas a alguns usuários da 
praça e eu solicito a escolha da melhor solução. E a proposta “C” ela é muito bem vista, ou seja, 
realmente o aspecto formal do terminal não é uma coisa que as pessoas se se... não gostem, mas há 
um desconforto em relação a calçada e ao visual da praça, indica isso, né? Essas entrevistas. Tu 
também concordas? Tu achas que poderia ser a melhor solução? 

Técnico: Ó,  

Entrevistador: Dessas apresentadas lógico. 

Técnico: Eu acho que assim, ó. A questão do uso da calçada e da relação com a praça 
Tamandaré,né? Eu volto a, volto a mencionar que ela é prejudicada em função da repetição hã... da 
repetição do desse 

Entrevistador: do elemento. 

Técnico: Desse elemento, né? Com relação a escala da praça. Porque eu te digo, na rua Netto, ela 
está adequada à escala, certo? Ela cria, hã.. ela cria de fato uma zona de baixa atratividade atrás do 
paradão? É, isso é uma coisa que eu acho que se deva trabalhar. Na rua 24 em função do excessivo, 
do excessivo número de terminais que é decorrente do hã.. exatamente por eles serem terminais e 
não paradas, né? Hã... que claro que tu prejudicas essa relação com a praça, né? Mas eu acho que 
isso é uma relação de escala. Ok? Na General Netto eu acredito que esteja adequado e que não 
seja, hã... e que essa escala não seja, hã, prejudicial, não há o que não impacte, né? O impacto ele 
sempre existe, né? Pode s... Maior ou menor, ele vai existir o que importa é que de fato o quanto que 
ele vai ser positivo nessa situação e que aspectos ele vai ser positivo que possa compensar, né? 
Hã... A eventual, um eventual prejuízo ao espaço ao espaço público. 

Entrevistador: Tá. Então, tá certo. Muito obrigada pelo tempo disponibilizado. 
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APÊNDICE G 

Entrevista semiestruturada aplicada ao escritório de projeto contratado 
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1.       Vocês trabalharam em outros Planos de Mobilidade Urbana? Quais? 

 2.       Quais as características mais importantes que devem ser contempladas na realização desses Planos? 

3. Para a realização do trabalho houve a colaboração de outros técnicos da Prefeitura? Somente no 

Levantamento ou também na hora de propor os itens necessários?  

 4.       Havia algum escritório da empresa permanente em Rio Grande? 

 5.       Houve alguma consulta a população-alvo?  

 6.       Qual era exatamente o produto contratado? 

 7.       Com a proposta dos terminais finalizada, houve alguma avaliação pela equipe técnica da Prefeitura 

para aprovação da mesma? Essa proposta passou por outros órgãos municipais, estaduais ou federais? 

 8.       Algumas alterações da proposta original foram realizadas, existiu alguma proposta de alteração que 

não tenha sido contemplada? Qual e por quê?  

 9.       Como você, técnico da empresa, entende a inserção desses Terminais Urbanos na Praça Tamandaré? 

 10.   A proposta não está totalmente implantada, foi realizado algum exercício sobre como essa inserção 

total iria refletir no caráter histórico do lugar e nas atividades dos usuários da Praça Tamandaré?  

 11.   Você, como técnico da empresa, entende que o projeto dos terminais urbanos da Praça Tamandaré 

pode ter sido falho na abordagem de algum aspecto importante para a identidade do lugar no qual foi 

instalado? 
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APÊNDICE H 

Transcrição do documento recebido pela entrevista semiestruturada aplicada ao escritório 

de projeto contratado 
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1. Vocês trabalharam em outros Planos de Mobilidade Urbana? Quais?  

Em Rio Grande foram realizados 03 (três) Planos que envolvem o projeto das 06 (seis) Estações 
Principais de Integração (EPI):  

 Plano de Reestruturação do Transporte Coletivo do Rio Grande  

Prevê a Implantação de 06 (seis) Estações Principais de Integração  

 Plano de Mobilidade Urbana do Rio Grande  

Compõe Programa Calçada Legal, Rotas Cicláveis e Tratamento dos Pontos Críticos.  

Contempla o Projeto Arquitetônico de 06 (seis) Estações Principais de Integração, conforme 
previsto no Projeto de Reestruturação do Transporte Coletivo do Rio Grande.  

 Plano Viário do Rio Grande  

Compõe revisão histórica dos deslocamentos, revisão da Hierarquia Viária, Tratamento de 
Pontos Críticos, Rede Cicloviária, Projeto da Transposição do Canalete e Projeto de 
Sinalização Turística.  

Os demais Planos de Mobilidade Urbana já elaborados pelo escritório são os que seguem:  

 Plano de Mobilidade Urbana de Santa Rosa - RS  

 Plano de Mobilidade Urbana de Lagoa Vermelha - RS  

 Plano de Mobilidade Urbana de Vacaria - RS  

 Plano de Mobilidade Urbana de Flores da Cunha - RS  

 Plano de Mobilidade Urbana de São Leopoldo – RS  

 Plano de Mobilidade Urbana de Presidente Prudente – SP  

2. Quais as características mais importantes que devem ser contempladas na realização 
desses Planos?  

Os Planos de Mobilidade Urbana contemplam um escopo previsto nas publicações do Ministério das 
Cidades que envolvem: Calçadas, Rede Cicloviária (ou Rotas Cicláveis - conforme o caso), 
Transporte Coletivo, Tratamento dos Pontos Críticos (diversos modais), adequados às 
especificidades e identidade urbana local.  

Em projetos de transporte coletivo, a denominação de ESTAÇÃO é a mais adequada a ser utilizada, 
uma vez que o transporte coletivo tende a se aproximar do sistema de metrô (no caso, transporte de 
superfície). São pontos de integração, onde os passageiros permanecem por um certo período até 
realizarem transbordos para outras linhas. Terminais são aqueles em que termina um roteiro ou fim 
de trecho, tais como os terminais de bairro. 

3. Para a realização do trabalho houve a colaboração de outros técnicos da Prefeitura? 
Somente no Levantamento ou também na hora de propor os itens necessários?  

Houve o acompanhamento do Prefeito Municipal XXXX e da Secretaria Municipal da Segurança, dos 
Transportes e do Trânsito (SMSTT), pelo Secretário XXX e pelo Arq. XXX. Quando da execução das 
obras das Estações Tamandaré e Cassino, os trabalhos foram acompanhados pela SMSTT através 
da Secretária XXXX e pelo Arq. XXX.  

Em situações específicas, com a Secretaria Municipal de Planejamento – especialmente no que se 
refere à Estação Tamandaré com a Arq. XXX, com a Unidade de Gestão de Projetos (UGP) com o 
Eng. XXXX e reuniões com as Empresas Operadoras Noiva do Mar e Cotista.  
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4. Havia algum escritório da empresa permanente em Rio Grande?  

A empresa mantém escritório em Caxias do Sul (RS) e nos casos de reuniões e discussões técnicas 
houve o deslocamento dos arquitetos para Rio Grande.  

5. Houve alguma consulta a população-alvo?  

Uma vez que o Projeto das EPIs foi originário do Plano de Reestruturação do Transporte Coletivo e 
integrou o Plano de Mobilidade Urbana, as informações de demanda e evolução urbana já estavam 
encadeadas e os levantamentos foram complementados com os locais disponíveis definidos pelo 
Poder Público Municipal.  

Na Praça Tamandaré, problemas e potencialidades eram evidentes e houveram discussões da 
equipe de projeto com a SMSTT a partir de ampla observação e análise visual técnica de uso do 
espaço de calçadas e, também, as inter-relações de pedestres nas áreas de calçada e com o interior 
da praça, ou seja, formas ocupação do espaço pela população. 

6. Qual era exatamente o produto contratado?  

Plano de Mobilidade Urbana do Rio Grande.  

7. Com a proposta dos terminais finalizada, houve alguma avaliação pela equipe técnica da 
Prefeitura para aprovação da mesma? Essa proposta passou por outros órgãos municipais, 
estaduais ou federais?  

O Projeto das Estações Principais de Integração foi concebido como MACRO-PROJETO, que 
compõe 06 (seis) SUBPROJETOS, identificados por números (ou capítulos) na documentação:  

 (01) EPI Cassino  

 (02) EPI Super Porto  

 (03) EPI Trevo  

 (04) EPI Quinta  

 (05) EPI Junção  

 (06) EPI Tamandaré  

Nas etapas de concepção do projeto houveram reuniões de aprovação, especialmente com a 
Secretaria Municipal da Segurança, dos Transportes e do Trânsito, em todas as fases: levantamento 
dos locais preliminares, programa de necessidades, estudo preliminar (proposta de implantações), 
anteprojeto (proposta formal) e a finalização do Projeto Arquitetônico Básico das 06 (seis) Estações 
Principais de Integração.  

Cada um dos projetos contém: Plantas de Situação e Localização, Plantas Baixas, Cortes (tantos 
quantos necessários), Cortes Esquemáticos, Fachadas, Maquetes Eletrônicas, Memorial Descritivo - 
Justificativo e Orçamentos de cada um dos projetos arquitetônicos das Estações. O Projeto previu 
ainda acessibilidade a pessoas com necessidades especiais e mobilidade reduzida, indicação de 
instalações elétricas, instalações hidrossanitárias e drenagem pluvial.  

O Projeto das EPIs considerou no projeto arquitetônico o atendimento de regulamentação dos órgãos 
públicos nas diversas instâncias. No entanto, como projeto arquitetônico básico, havia no Memorial 
Descritivo a orientação para que os projetos complementares fossem realizados posteriormente, 
quando da execução das obras de cada Estação. 8. Algumas alterações da proposta original foram 
realizadas, existiu alguma proposta de alteração que não tenha sido contemplada? Qual e por quê?  
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8. Algumas alterações da proposta original foram realizadas, existiu alguma proposta de 
alteração que não tenha sido contemplada? Qual e por quê? 

Do Projeto original das Estações de 2009, foram licitadas em 2012 as Estações Tamandaré e 
Cassino. Nestas duas houveram adequações de implantação.  

Na Estação Cassino, houve a mudança de local para área institucional para a Avenida Atlântica – 
entre a Rua Dom Pedrito e a Rua Max Swoboda, mediante reunião com a população do Cassino com 
o Poder Público Municipal. A fim de permitir expansão linear da Estação para a área institucional 
adjacente, o Projeto mudou a lógica operacional de entrada e saída dos ônibus e foi executada 
apenas 01 (uma) plataforma, mas cujo projeto de concepção prevê ampliação transversal (indicada 
em projeto) de mais uma plataforma e hall de acesso pela Avenida Atlântica (lado sudeste – onde 
existe a ciclovia).  

Na Estação Tamandaré, inicialmente estavam previstas apenas 02 (duas) plataformas, uma pela Rua 
24 de Maio e outra pela Rua General Netto. A partir de reuniões com a Prefeitura e a SMSTT, em 
Outubro de 2011, com as perspectivas de aumento da população em função do desenvolvimento 
econômico, especialmente no Polo Naval, houve adequação do projeto, ampliando o número de 
plataformas de 01 (uma) para 06 (seis).  

Com o processo de implantação da reestruturação das linhas de ônibus ainda em nível inicial, a 
SMSTT verificou que haveria dificuldades de a população mudar o sistema de atendimento por 
plataformas identificadas para um modelo simplificado. Com isso, a diretriz operacional foi de que a 
Rua 24 de Outubro e a Rua Luiz Loréa passassem a possuir plataformas identificadas, otimizando as 
diversas linhas específicas (situação de embarque – maior tempo) e a Rua General Netto manteria 
apenas uma plataforma (situação desembarque – menor tempo).  

Com o elevado numero de veículos em circulação e a diversidade de linhas existentes, as 
plataformas foram projetadas para comportar um número de 05 (cinco) e 02 (dois) veículos, de modo 
que aos ônibus não realizarem manobra nas plataformas, uma vez que o giro dos ônibus poderiam 
atingir usuários nas áreas das plataformas.  

Com as implicações históricas, ambientais, identidade urbana e de uso e ocupação da Praça 
Tamandaré, houve a diretriz de reduzir o impacto visual da Praça nos deslocamentos de acesso de 
pedestres e veículos pela Rua 24 de Maio, de forma que as plataformas fossem implantadas a partir 
da esquina com a Rua Carlos Gomes.  

Para a Plataforma 02, entre a Rua Gomes Freire e a Rua 19 de Fevereiro, obteve aprovação pelo 
Poder Público Municipal e prevê em projeto a demolição de uma edificação de compra de passagens 
que foi construída praticamente sobre área de passeio e que poderia ser transferida para outro local 
mais adequado, fora da Praça Tamandaré. Esta edificação ainda não foi demolida e impediu a 
continuidade de execução da plataforma. Esta situação culminou na necessidade de espaço e foi 
implantado um módulo junto à área entre a Rua Carlos Gomes e a Rua General Vitorino. As 
plataformas 04 e 05 na Rua Luiz Loréa não foram executadas. 9. Como você, técnico da empresa, 
entende a inserção desses Terminais Urbanos na Praça Tamandaré?  

Esta situação culminou na necessidade de espaço e foi implantado um módulo junto à área entre a 
Rua Carlos Gomes e a Rua General Vitorino. As plataformas 04 e 05 na Rua Luiz Loréa não foram 
executadas. 

Quanto às edificações de apoio, a Prefeitura não possuía ainda um projeto de revitalização da Praça 
Tamandaré e havia a premissa de espaço para alocar as empresas operadoras na Praça, portanto o 
projeto deveria prever a implantação destas edificações. As edificações de apoio previstas não foram 
executadas. 

9. Como você, técnico da empresa, entende a inserção desses Terminais Urbanos na Praça 
Tamandaré?  
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Rio Grande apresenta uma riqueza de patrimônio arquitetônico e ambiental de forma única no Estado 
do Rio Grande do Sul. O projeto das Estações buscou apresentar arquitetura contemporânea através 
da simplificação de elementos relacionados com a identidade local. A evolução da proposta formal 
envolveu conceito de proporção arquitetônica, racionalização dos elementos, ergonomia, desenho 
universal e conforto ambiental.  

Historicamente a Praça Tamandaré é um ponto de grande concentração de pessoas e a área do 
Centro é a que melhor atende a população para as demandas do transporte coletivo. Estações de 
Integração localizadas em áreas de praças são as que apresentam as melhores condições para os 
usuários, uma vez que nos horários de pico dos passageiros ocorrem relações de tensão para ir ou 
retornar do trabalho ou escola, situação de poluição ambiental, barulho e circulação de pessoas com 
as mais diversas necessidades especiais, cadeirantes, crianças e idosos. Com isso, os usuários 
encontram no recurso ambiental da Praça Tamandaré uma das melhores formas de estabelecer bem 
estar psicológico, além de conferir facilidade de acesso e melhor identidade da rede integrada de 
transporte coletivo em Rio Grande.  

A proposta formal da Estação buscou reduzir o impacto visual, quando adota estrutura metálica em 
cor uniforme grafite, de modo que a curvatura da estrutura metálica acompanha a composição da 
copa e caule das árvores. As cores utilizadas para os projetos envolveu simbolismo associativo (lugar 
- estação - ônibus), que poderá ser implantado (como exemplo: cores das linhas de Porto Alegre). A 
cor grafite da estrutura e a cor branca da cobertura são que as causam menor competição com a 
Praça Tamandaré e com futura revitalização das edificações do entorno da Praça e do Centro.  

As manobras dos ônibus de entrada e saída das plataformas foram previstas para ocorrer nos 
intervalos das plataformas, acessando e saindo pelas áreas dos cruzamentos entre as diferentes 
plataformas. Esta diretriz não foi respeitada pelas empresas operadoras e as implicações destes 
movimentos acarretou em modificações no projeto realizadas in loco. Houve o corte do detalhe de 
acabamento da cobertura inferior, descaracterizando o detalhe arquitetônico projetado. Outras 
modificações foram realizadas durante as obras, conforme segue: as plataformas da Rua 24 de Maio 
foram construídas mais para frente do meio fio, aproximando a cobertura inferior do meio fio (anexo - 
previsto inicialmente com 40cm); as plataformas foram rebaixadas de 27cm para 15cm, eliminando o 
conforto das operações de embarque em nível; problemas de ângulos com as soldas dos elementos 
metálicos (ex. ângulos das treliças e a composição dos tubos de queda); foram substituídos 
elementos especificados, tais como brises em aluzinc por venezianas simples e frágeis; a 
implantação dos pisos táteis não respeitou o projeto nas áreas das rampas, entre outros. Sim.  

Outras modificações foram realizadas durante as obras, conforme segue: as plataformas da Rua 24 
de Maio foram construídas mais para frente do meio fio, aproximando a cobertura inferior do meio fio 
(anexo - previsto inicialmente com 40cm); as plataformas foram rebaixadas de 27cm para 15cm, 
eliminando o conforto das operações de embarque em nível; problemas de ângulos com as soldas 
dos elementos metálicos (ex. ângulos das treliças e a composição dos tubos de queda); foram 
substituídos elementos especificados, tais como brises em aluzinc por venezianas simples e frágeis; 
a implantação dos pisos táteis não respeitou o projeto nas áreas das rampas, entre outros. 

Até o momento, de outras alterações na Estação Tamandaré não tomamos conhecimento. Na 
Estação Cassino houveram alterações de projeto nos sanitários e os materiais empregados são de 
baixa qualidade; também alguns problemas com ângulos das soldas e implantação de pisos táteis. 
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10. A proposta não está totalmente implantada, foi realizado algum exercício sobre como essa 
inserção total iria refletir no caráter histórico do lugar e nas atividades dos usuários da Praça 
Tamandaré?  

Sim.  

Durante a etapa de adequação do Projeto da EPI Tamandaré foi discutido com o Arquiteto da 
SMSTT, que um projeto de revitalização da Praça Tamandaré seria imprescindível para composição 
dos passeios, e que deveria haver uma diferenciação de pavimento da borda externa do passeio. 
Com isso, foi discutido informalmente que, na retirada dos ladrilhos existentes (muito deteriorados) 
para o uso da pedra basalto (já previsto no piso das plataformas) poderia haver uma composição de 
uma borda geral na praça externa em basalto regular e todo o interior tratado com mosaicos de pedra 
portuguesa, uma vez que este piso é em basalto colorido, podendo ser trabalhado (futuramente em 
projeto específico) composição harmônica de pavimentação geral da Praça Tamandaré (vide imagens 
de referência Caxias).  

Em Maio de 2012, o escritório também elaborou para a Prefeitura do Rio Grande um Plano de 
Adequação para a Acessibilidade de Deficientes Visuais na Estação Tamandaré e na Estação 
Cassino.  

Referente aos aspectos e implicações históricas da inserção da Estação Principal de Integração na 
Praça Tamandaré, segue o texto (em anexo) de referência para o IPHAN enviado para a Secretária.  

11. Você, como técnico da empresa, entende que o projeto dos terminais urbanos da Praça 
Tamandaré pode ter sido falho na abordagem de algum aspecto importante para a identidade 
do lugar no qual foi instalado?  

Ao trabalhar com estrutura metálica no projeto das Estações, com elementos pouco usuais, 
reduziram-se as interferências/alterações na estrutura formal da composição.  
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Uma obra especial como esta (em termos formais) e as implicações urbanas intrínsecas dos locais de 
implantação e da natureza deste tipo de projeto, deveria haver o acompanhamento das obras por 02 
(dois) profissionais da Prefeitura do Rio Grande, de um arquiteto e urbanista e de um engenheiro civil. 
Cuidados de execução que não foram observados comprometeram, tanto a qualidade da obra, 
quanto o histórico de atenção aos detalhes de edificações existentes no Município do Rio Grande.  

Entendemos que a Estação Tamandaré foi bem projetada, levou em conta aspectos históricos, 
desenvolvimento urbano, contemporaneidade e principalmente foi um projeto todo direcionado para o 
conforto dos usuários através do uso de elementos e técnicas arquitetônicas, como por exemplo 
projeto de acessibilidade, composição por seção áurea e desenho universal.  

Quanto a aprovação pela população, entendemos que o Projeto atende aos usuários, desde crianças, 
idosos até PNEs. Confere proteção e segurança nas operações de embarque e desembarque para o 
qual a Estação (conjunto) e as plataformas foram destinadas.  

Quanto à identidade, em algumas visitas à cidade, vimos e ouvimos pessoas espontaneamente se 
referindo ao Projeto como “concha”, reproduzindo com as mãos o desenho formal em curva/concha. 
A Estação incorporou “música” e pássaros se aproximam. As pessoas são protegidas do Sol e da 
chuva (na primeira tempestade o arq. XXXX me ligou contando que “ninguém se molhou”). E, para 
finalizar o texto, encontrar na internet uma imagem de casamento “trash the dress” (anexo) feita na 
Estação Tamandaré sugere que o Projeto transcendeu sua função social e faz parte da identidade do 
Município do Rio Grande.  

Caxias do Sul, 30 de Outubro de 2014.  
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IMAGEM ANEXADA AO EMAIL 
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Documento enviado ao IPHAN 

 

Estação Tamandaré - IPHAN 

 

Praça Tamandaré – Integração, Inclusão e Desenvolvimento  

Rio Grande é uma cidade marcada por sua identidade natural e por uma dinâmica que sempre 
envolveu a temática da mobilidade através da navegação, do trem, dos bondes e dos ônibus.  

A histórica Praça Tamandaré, que abriga diversos atrativos turísticos e atividades culturais também 
acolheu o transporte público da cidade. A Estação Tamandaré é uma intervenção urbana 
contemporânea que confere identidade à rede do transporte coletivo, qualificando o serviço público, 
onde a tecnologia empregada encontra espaço na simplicidade, funcionalidade, conforto e na 
expressão arquitetônica.  

A obra prioriza a acessibilidade urbana e tende a criar reações positivas e multiplicadoras, 
promovendo a agilidade nas operações de embarque, revitalizando o espaço público da Praça, do 
entorno e humanizando o Centro Histórico.  

A Estação Tamandaré é um projeto de inclusão social e desenvolvimento local que consolida o uso 
da Praça Tamandaré como ponto de integração, em um ambiente natural, facilmente acessível, com 
segurança e dignidade para população do Rio Grande.  

Texto de Referência – Patrimônio Cultural no Sítio da Praça Tamandaré  

A Estação Principal de Integração Tamandaré integra o Plano de Mobilidade Urbana do Rio 
Grande, sendo uma das seis Estações Principais de Integração do Sistema de Transporte Coletivo 
Urbano do Rio Grande, previstos no Plano de Integração Física Tarifária do Transporte Coletivo 
Municipal do Rio Grande, localizados nos pontos estratégicos destinados à conexão entre linhas 
alimentadoras e troncais da rede e onde irão ocorrer os transbordos dos usuários.  

A Estação Tamandaré, foi o ponto de partida para a concepção dos projetos das seis estações 
previstas, justamente por estar localizada na Praça Tamandaré e no coração do Centro Histórico do 
Rio Grande, cuja identidade, significado e sustentabilidade são os elementos que compõem as 
diretrizes da elaboração dos projetos arquitetônicos do conjunto.  

- Foram preservadas as visuais de acesso ao Sítio da Praça Tamandaré, de modo que as 
plataformas são implantadas após a massa vegetal principal, tanto na Rua 24 de Maio quanto na Rua 
General Netto;  

- Foram preservados os principais eixos visuais e de deslocamento de pedestres da Praça 
Tamandaré, tais como o alinhamento do Coreto, no percurso desde a Rua 19 de Fevereiro até a 
Avenida Silva Paes e o Monumento Túmulo de Bento Gonçalves, no percurso desde a Rua Gomes 
Freire até a Rua Conde de Porto Alegre; 

- Foram preservados os eixos de deslocamento de pedestres da Praça Tamandaré e as 
travessias de pedestres em todas as vias do entorno da praça;  

- A concepção formal confere identidade à rede do Transporte Coletivo Urbano do Rio Grande, 
através da estrutura metálica de uma arquitetura contemporânea baseada na escala humana (seção 
áurea) e que faz referência com o contexto de identidade da cidade, estabelecendo relações com o 
imaginário Rio-grandino através da identificação com a memória local.  
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- As cores escolhidas para a Estação Tamandaré permitem a integração com o sítio da Praça 
Tamandaré, onde a unificação dos elementos estruturais na cor grafite harmonizam a perspectiva 
visual das relações da rua com a praça e a cor branca da cobertura e brises e garantem a discrição, 
uniformizam a linguagem e a identidade da estação com o Centro Histórico.  

A Estação Tamandaré atende à estrutura operacional do Transporte Coletivo Urbano do Rio Grande, 
priorizando o serviço e qualificando as operações de transbordo no Centro Histórico. A localização da 
estação na Praça Tamandaré é a melhor solução de acessibilidade urbana e inclusão social, pois o 
ambiente natural da Praça permite melhor qualidade de conforto ambiental e psicológico para os 
usuários do transporte coletivo urbano.  

Com a crescente atenção nas questões ambientais, o tema da sustentabilidade surge como uma 
diretriz importante na concepção dos projetos contemporâneos, pois abrangem os sistemas 
construtivos, os aspectos físicos, o conforto ambiental para os usuários e a preocupação com as 
gerações futuras. Os projetos sustentáveis refletem o movimento global no que se refere à 
consciência da importância da preservação ambiental e dos recursos naturais, na forma de projetos 
de infraestrutura, tais como a Estação Tamandaré, que promovem o mínimo impacto no ambiente 
natural.  

Conforme o Memorial Justificativo do Projeto Arquitetônico da Estação Principal de Integração 
Tamandaré, a Praça Tamandaré é um importante marco na história do transporte coletivo em Rio 
Grande, de forma que a Estação Tamandaré privilegia os usuários do sistema e qualifica o serviço do 
transporte coletivo urbano de forma a minimizar o impacto visual no ambiente urbano do Centro 
Histórico e permitir a integração harmônica com as visuais dos eixos de circulação de pedestres e os 
monumentos mais significativos da Praça Tamandaré. 

Observações Acerca do Entorno Imediato da Praça Tamandaré  

No Sítio da Praça Tamandaré e na própria Praça Tamandaré, é possível observar que, de maneira 
geral, as calçadas não seguem a uma padronização no que se refere a pavimentação e largura da 
calçada. Diversas edificações ainda não apresentam qualidade visual ao espaço. No entorno da 
praça o mobiliário urbano acaba se tornando um obstáculo no percurso dos passeios, principalmente 
nas esquinas. A massa vegetal da Praça Tamandaré é densa junto aos passeios e acaba por 
restringir parcialmente o alcance visual dos elementos do interior da praça.  

A Praça Tamandaré possui forte significado no imaginário Rio-grandino e apesar da paisagem ter 
sido modificada e desgastada ao longo dos anos, a imagem original do local ainda é vívida e 
cultivada na memória da população. Com isso, foi possível concluir que a intervenção urbana 
transcende da implantação de uma estação de transportes e passa a ser um Projeto de 
Desenvolvimento Local, onde se busca a recomposição de uma imagem de forte valor emocional, 
ambiental e histórico que foi sendo fragmentada ao longo dos anos.  

Condicionantes Legais  

A Estação Tamandaré é uma obra de infra-estrutura urbana projetada para se localizar na Praça 
Tamandaré, por isso, não existe legislação municipal vigente que condicione padrões arquitetônicos 
para esta situação.  

De acordo com o Plano Diretor do Rio Grande (Lei 6.585/2008), envolve o sistema de transporte 
articulado com do sistema viário, com a rede cicloviária, priorizando o transporte coletivo e a 
circulação de pedestres.  

SUBSEÇÃO I - DAS ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO  

Art. 79. Áreas de Interesse Público são aquelas onde estão implantados equipamentos urbanos, 
programas e projetos governamentais, os quais, por suas características, não são passíveis de 
enquadramento no regime urbanístico estabelecido pelo Plano Diretor, tais como:  
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I- Centros administrativos e outros prédios destinados à administração pública, inclusive instalações 
militares ou civis;  

II - Equipamentos urbanos comunitários e de serviços ao público, inclusive prédios e instalações 
destinadas à televisão e radiodifusão;  

III - Terminais de transporte de passageiros, cargas ou abastecimento, inclusive instalações 
centrais de armazenamento ou comercialização atacadista;  

IV - Estádios, auditórios, parques, clubes e áreas particulares de recreação de grande porte;  

V - Porto, aeroporto e distrito industrial;  

VI – Cemitérios.  

Art. 80. As Áreas de Interesse Público terão regime urbanístico próprio compatibilizando  

obrigatoriamente com o das áreas vizinhas e os limites e convenções constantes nas plantas do 
Plano Diretor, estabelecidos por lei específica. (pg. 21)  

CAPÍTULO X - DOS RELATÓRIOS DE IMPACTO AMBIENTAL E DE VIZINHANÇA  

Art. 146. A localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação de 
empreendimentos e atividades, utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou 
potencialmente poluidores, bem como os empreendimentos e atividades capazes, sob qualquer 
forma, de causar significativa degradação ambiental, de acordo com a Resolução CONAMA nº 001/86 
ou legislação que venha a sucedê-la, dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental 
municipal competente, nos termos da Lei Federal n° 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional 
do Meio Ambiente, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis.  

§ 1º. A Licença Ambiental para empreendimentos ou atividades consideradas efetiva ou 
potencialmente causadoras de significativa degradação do meio, será emitida somente após a 
avaliação do prévio Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto sobre o Meio 
Ambiente (EIA/RIMA).  

§ 2º. Para os empreendimentos ou atividades cujos impactos ambientais, efetivos ou potenciais, 
tenham caráter menos abrangente, o órgão ambiental municipal competente, nos termos das 
Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, que dispõe sobre os procedimentos 
e critérios para o licenciamento ambiental, definirá:  

I - Os empreendimentos e atividades, públicos e privados, referidos neste parágrafo;  

II - Os estudos ambientais pertinentes;  

III - Os procedimentos do processo de licenciamento ambiental.  

§ 3º. O estudo a ser apresentado para a solicitação da Licença Ambiental deverá contemplar, entre 
outros, os seguintes itens:  

I - Diagnóstico ambiental da área;  

II - Descrição da ação proposta e suas alternativas;  

III - Identificação, análise e previsão dos impactos significativos, positivos e negativos;  
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IV - Definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos, bem como daquelas intensificadoras 
dos impactos positivos.  

Art. 147. Quando o impacto ambiental previsto corresponder a alterações das características urbanas 
do entorno, os empreendimentos ou atividades especificados em lei municipal estarão dispensados 
da obtenção da Licença Ambiental referida no artigo 146, mas estarão sujeitas à avaliação do Estudo 
de Impacto de Vizinhança e seu respectivo Relatório de Impacto de Vizinhança (EIVI/RIV) por parte 
do órgão municipal competente, previamente à emissão das licenças ou alvarás de construção, 
reforma ou funcionamento, conforme o Estatuto da Cidade. (pg. 37)  

A estação se enquadra como atividade de serviço público com capacidade a partir de 500 pessoas e 
deve apresentar os estudos indicados pelo Manual de Procedimentos para Tratamento de Pólos 
Geradores de Tráfego do Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, de Dezembro de 2001. 
É necessária a apresentação de Licenciamento Ambiental com base nas resoluções do Conselho 
Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, a respeito da localização e operação da atividade; e o 
estudo e relatório de impacto ambiental – EIA/RIMA com as propostas das medidas mitigadoras aos 
danos gerados pela atividade. 
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APÊNDICE I 

Categorização entrevistas grupos de usuários 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



242 
 

SOBRE A PRAÇA 

CATEGORIAS POSICIONAMENTOS POSITIVOS  

QUALIDADE URBANA GRUPO ÔNIBUS: (1) tranquila; (1) árvores; 
GRUPO TRABALHO: (1) árvores;  
GRUPO MORADORES: (2) árvores; (1) parte ambiental; 

ESTÉTICA URBANA GRUPO ÔNIBUS: (2) bonita; (1) beleza maior para cidade; 
GRUPO TRABALHO: (1) bonita; (1) flor; 
GRUPO MORADORES: (3) bonita; (1) árvores; 

ATRATIVOS GRUPO ÔNIBUS: (2) ponto turístico; (1) bichos; (1) 
natureza, (1) Monumento Bento Gonçalves; 
GRUPO LAZER: (1) playground; (1) Monumento Bento 
Gonçalves; 
GRUPO TRABALHO: (3) ponto turístico; (2) os bichos; (1) 
tamanho; (1) movimento; (1) trem; (1) fato histórico; 
GRUPO MORADORES: (3) fato histórico; (2) Monumento 
Bento Gonçalves; (2) os lagos; (1) a praça mais extensa do 
interior; (1) playground; (1) natureza; (1) chafariz; (1) ponte 
de madeira; (1) coreto; 

ATIVIDADES SOCIAIS 
E OPCIONAIS 

GRUPO ÔNIBUS: (2) passear; (1) olhar os macacos; (1) 
tomar chimarrão; (1) sentar; (1) descansar; (1) distração; 
GRUPO LAZER: (2) ver movimento das pessoas; (2) lugar 
de encontro; (1) distração; (1) dar uma volta; (1) sentar; (1) 
marcar encontro; 
GRUPO TRABALHO: (2) passear, (2) trazer os filhos; (1) 
namorar; (1) sentar para conversar; (1) tomar um mate; 
GRUPO MORADORES: (1) relaxar; (1) descontrair; (1) levar 
crianças para brincar; (1) jogar pão para os patos; (1) 
agregar a população; (1) lugar de encontro; (1) sentar; (1) 
conversar; (1) tomar um chimarrão; (1) ver os animais; 

ATIVIDADES 
NECESSÁRIAS 

GRUPO ÔNIBUS: (1) atravessar; (1) esperar ônibus;  
GRUPO TRABALHO: (1) esta aqui é uma praça central, não 
tem como não passar por aqui; (1) sustentar minha família; 
(1) atravessar;  
GRUPO MORADORES: (2) passar pelo entorno; (1) esperar 
ônibus; 

CATEGORIAS POSICIONAMENTOS NEGATIVOS 

SEGURANÇA GRUPO ÔNIBUS: (3) segurança; 
GRUPO LAZER: (2) segurança à noite; (2) segurança; 
GRUPO TRABALHO: (2) segurança; (1) segurança à noite; 
GRUPO MORADORES: (2) segurança; 

MANUTENÇÃO GRUPO ÔNIBUS: (1) necessitam obras; 
GRUPO TRABALHO: (2) limpeza água do lago;  
GRUPO MORADORES: (1) conservação dos brinquedos; 
(1) limpeza; (1) abandonada; (1) mal cuidada; (1) poda da 
vegetação 

ILUMINAÇÃO GRUPO TRABALHO: (1) mais iluminação;  
GRUPO MORADORES: (2) iluminação;  

GESTÃO DO ESPAÇO GRUPO TRABALHO: (2) mais eventos; (1) mais animais; 
GRUPO MORADORES: (1) permanência dos animais; (1) 
ligar o chafariz; (1) eventos; 

POLUIÇÃO GRUPO MORADORES: (1) sonora; (1) visual; (1) 
atmosférica; 
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SOBRE OS TERMINAIS 

CATEGORIAS POSICIONAMENTOS POSITIVOS  

QUALIDADE URBANA GRUPO DE LAZER: (1) antes era sucateado; 

ESTÉTICA URBANA GRUPO DE LAZER: (1) bonito; 
GRUPO TRABALHO: (2) lindo; 
GRUPO DE MORADOES: (1) bonito;  

FUNCIONALIDADE GRUPO ÔNIBUS: (2) proteção contra intempéries; (1) tem 
onde ficar; 
GRUPO LAZER: (1) proteção contra intempéries; (1) mais 
espaçoso;  
GRUPO TRABALHO: (2) proteção contra intempéries; (2) 
mais espaçoso; (1) tem banco; 
GRUPO MORADORES: (2) proteção contra intempéries; (1) 
serviço de deslocamento; (1) práticos; 

SEGURANÇA GRUPO TRABALHO: (1) não fica com as costas no ar; 

CATEGORIAS POSICIONAMENTOS NEGATIVOS  

ESTÉTICA URBANA GRUPO DE MORADOES: (1) é feio; (1) descaracterização 
da praça; (1) destaque maior do que a praça; (1) forma 
inadequada para o local; (1) inexistência de elementos 
como esse em praças de outras cidades e países; 

ACESSIBILIDADE À 
PRAÇA 

GRUPO DE MORADOES: (2) grande extensão; (1) diminui 
o acesso; (1) barreira física; (1) calçamento mais plano; (1) 
atrapalham a circulação na calçada; (1) fica muito confuso, 
difícil de circular; 

VISIBILIDADE GRUPO DE MORADOES: (1) barreira visual; 

PLANEJAMENTO E 
GESTÃO DO 
TRANSPORTE 
PÚBLICO 

GRUPO ÔNIBUS: (1) ter placa indicativa do horário; 
GRUPO LAZER: (1) atrasos;  
GRUPO MORADORES: (2) não deve ser ponto final, só 
para circulação; (1) terminais urbanos deviam ficar ao longo 
de perimetrais; (1) ter placa indicativa do horário;  
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APÊNDICE J 

Categorização da entrevista aos técnicos municipais e ao escritório de projeto contratado 
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LEVANTAMENTO DE DADOS, PESQUISA E ANÁLISE 

Visitas, levantamentos e estudos: 
PREFEITURA: “foram feitas várias visitas. A equipe que trabalhava nessa empresa, vez por 
outra fazia permanência aqui. Ficavam hospedados aqui em Rio Grande, fazia estudos, 
levantamentos...”. 
 

Reuniões com a prefeitura e outros órgãos em Rio Grande: 
PREFEITURA: “Houve três tipos de reuniões: reuniões da empresa com os técnicos, também 
da empresa com os gestores e teve reuniões que participavam os técnicos com os gestores. 
Mas as três propiciaram que a empresa pudesse ter material para transformar numa proposta 
viável dentro da ideia do gestor.” (prefeitura) 
EMPRESA: “Na Praça Tamandaré, problemas e potencialidades eram evidentes e houveram 
discussões da equipe de projeto com a SMSTT”. 
 

Dados da população usuária do transporte coletivo: 
PREFEITURA: “Essa empresa já tinha levantado alguns dados quando foi feita a licitação 
desse subsistema e também tinha feito um levantamento de dados quando foi proposta a 
questão da integração tarifária do transporte coletivo com a bilhetagem eletrônica. Certamente 
eles usaram alguns dados que já tinham feito prospecção para fazer esses dois estudos, tanto 
da licitação desses dois sistemas Parque Marinha e Parque São Pedro, quanto também de 
todo um sistema de integração físico-tarifária, a partir da criação de linhas troncais e 
alimentadoras. Foi feita algumas pesquisas de origem e destino no período desses outros 
estudos”. 
 

Entrevista informal, sem metodologia específica: 
PREFEITURA: “Nos relatórios e nas próprias conversas que a gente acabava tendo com a 
equipe que estava fazendo a elaboração do Plano de Mobilidade, não se tem conhecimento 
que foi feito alguma entrevista. Pelo menos de uma maneira com alguma sistemática mais 
elaborada. A gente acompanhou uma visita da equipe nesses vários pontos onde iam ser 
propostas e alguns pontos onde haviam mais concentração de público para o uso do 
transporte coletivo, e havia uma comunicação da equipe com os usuários, mas isso tudo a 
nível, vamos dizer, digamos que superficial”. 
 “No período de elaboração do Plano de Mobilidade, se foi feito alguma coisa, foi feito de 
maneira muito pontual, sem talvez a mesma metodologia que eles usaram para fazer esses 
outros estudos. É, certamente eles utilizaram as referências que eles tinham já coletadas”. 
 

Observação informal, sem metodologia específica: 
EMPRESA: “a partir de ampla observação e análise visual técnica de uso do espaço de 
calçadas e, também, as inter-relações de pedestres nas áreas de calçada e com o interior da 
praça, ou seja, formas ocupação do espaço pela população”. 
 

Audiência Pública:  
PREFEITURA: “(foram realizadas) duas audiências do Plano de Mobilidade Urbana, quando 
foi feita a apresentação de uma proposta inicial, primeira entrega que eles tinham feito, assim, 
estava previsto no contrato e, a partir dessa audiência pública, foi deixado um link na página 
da prefeitura para quem quisesse dar alguma colaboração ou fazer algum questionamento 
com relação ao que tinha sido apresentado na Audiência Pública. Depois, no ano seguinte, 
depois de fechados os projetos e as propostas, foi feito outra Audiência Pública pra 
apresentar esses dados, então, à comunidade”. 
  “não houve uma contribuição maciça, ou de certa forma significativa, que pudesse fazer 
alguma alteração do plano que tinha sido deixado como proposta dessa primeira audiência 
pública”. 
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Diretrizes de Projeto para elaboração dos Terminais Urbanos (Empresa) 

LEGISLAÇÃO 

“Os Planos de Mobilidade Urbana contemplam um escopo previsto 
nas publicações do Ministério das Cidades que envolvem: Calçadas, 
Rede Cicloviária (ou Rotas Cicláveis - conforme o caso), Transporte 
Coletivo, Tratamento dos Pontos Críticos (diversos modais), 
adequados às especificidades e identidade urbana local”. 
  “O Projeto das EPIs considerou no projeto arquitetônico o 
atendimento de regulamentação dos órgãos públicos nas diversas 
instâncias”. 

COMPOSIÇÃO 
FORMAL 

Concepção:  
 A Estação Tamandaré, foi o ponto de partida para a concepção dos 
projetos das seis estações previstas, justamente por estar localizada 
na Praça Tamandaré e no coração do Centro Histórico do Rio 
Grande, cuja identidade, significado e sustentabilidade são os 
elementos que compõem as diretrizes da elaboração dos projetos 
arquitetônicos do conjunto. 
Proporção, racionalização e ergonomia: 
  “A evolução da proposta formal envolveu conceito de proporção 
arquitetônica, racionalização dos elementos, ergonomia, desenho 
universal e conforto ambiental”. 
  “a tecnologia empregada encontra espaço na simplicidade, 
funcionalidade, conforto e na expressão arquitetônica”. 
Redução do impacto visual: 
  “A proposta formal da Estação buscou reduzir o impacto visual, de 
modo que a curvatura da estrutura metálica acompanha a 
composição da copa e caule das árvores”. 
  “(o projeto) levou em conta aspectos históricos, desenvolvimento 
urbano, contemporaneidade”. 
Ao trabalhar com estrutura metálica no projeto das Estações, com 
elementos pouco usuais, reduziram-se as interferências/alterações 
na estrutura formal da composição”. 

CORES 

Redução do impacto visual: 
 “A cor grafite da estrutura e a cor branca da cobertura são que as 
causam menor competição com a Praça Tamandaré e com futura 
revitalização das edificações do entorno da Praça e do Centro”. 
“As cores escolhidas para a Estação Tamandaré permitem a 
integração com o sítio da Praça Tamandaré, onde a unificação dos 
elementos estruturais na cor grafite harmonizam a perspectiva visual 
das relações da rua com a praça e a cor branca da cobertura e 
brises e garantem a discrição, uniformizam a linguagem e a 
identidade da estação com o Centro Histórico”. 
Simbolismo associativo: 
“As cores utilizadas para os projetos envolveu simbolismo 
associativo (lugar - estação - ônibus), que poderá ser implantado 
(como exemplo: cores das linhas de Porto Alegre)”.  

CONFORTO 
AMBIENTAL 

Acessibilidade: 
“foi um projeto todo direcionado para o conforto dos usuários através 
do uso de elementos e técnicas arquitetônicas, como por exemplo, 
projeto de acessibilidade, composição por seção áurea e desenho 
universal”. 
“o Projeto atende aos usuários, desde crianças, idosos até PNEs”. 
 “prioriza a acessibilidade urbana”. 
Proteção e segurança no embarque e desembarque: 
“Confere proteção e segurança nas operações de embarque e 
desembarque para o qual a Estação (conjunto) e as plataformas 
foram destinadas”. 
 “promovendo a agilidade nas operações de embarque”. 
Proteção às intempéries: 
“As pessoas são protegidas do Sol e da chuva”. 
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SUSTENTABILIDADE Com a crescente atenção nas questões ambientais, o tema da 
sustentabilidade surge como uma diretriz importante na concepção 
dos projetos contemporâneos, pois abrangem os sistemas 
construtivos, os aspectos físicos, o conforto ambiental para os 
usuários e a preocupação com as gerações futuras. Os projetos 
sustentáveis refletem o movimento global no que se refere à 
consciência da importância da preservação ambiental e dos recursos 
naturais, na forma de projetos de infraestrutura, tais como a Estação 
Tamandaré, que promovem o mínimo impacto no ambiente natural. 

IDENTIDADE 

 “A Estação Tamandaré é uma intervenção urbana contemporânea 
que confere identidade à rede do transporte coletivo”.  
“A concepção formal confere identidade à rede do Transporte 
Coletivo Urbano do Rio Grande, através da estrutura metálica de 
uma arquitetura contemporânea baseada na escala humana (seção 
áurea) e que faz referência com o contexto de identidade da cidade, 
estabelecendo relações com o imaginário Rio-grandino através da 
identificação com a memória local”. 

TRAFEGABILIDADE 

As manobras dos ônibus de entrada e saída das plataformas foram 
previstas para ocorrer nos intervalos das plataformas, acessando e 
saindo pelas áreas dos cruzamentos entre as diferentes plataformas. 
Esta diretriz não foi respeitada pelas empresas operadoras e as 
implicações destes movimentos acarretou em modificações no 
projeto realizadas in loco. Houve o corte do detalhe de acabamento 
da cobertura inferior, descaracterizando o detalhe arquitetônico 
projetado. 

  

 

 


