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RESUMO 
 
 

A cidade de Aparecida-SP é um dos 39 municípios pertencentes à região metropolitana do 
Vale do Paraíba e Litoral Norte e possui o turismo religioso como particularidade e atividade 
que movimenta e mantém sua economia. Tornou-se muito atrativa graças ao seu maior 
potencial turístico: Basílica de Nossa Senhora Aparecida, conhecida nacionalmente e atraindo 
mais de 11 milhões de visitantes anualmente. Com o aumento do turismo religioso, é natural 
que haja, nos finais de semana e feriados, um aumento significativo no número de veículos 
particulares e principalmente dos ônibus de fretamento que circulam pela cidade. Há também, 
um grande aumento do fluxo de ônibus intermunicipais, principalmente das cidades mais 
próximas, devido à geração de milhares de empregos por parte do Santuário nacional de 
Aparecida, seja para trabalhar diretamente no Santuário ou no Centro de Apoio aos Romeiros, 
Rádio e TV Aparecida, Hotel Rainha do Brasil, Cidade do Romeiro e demais investimentos que 
surgem a partir da campanha católica " Acolher bem também é evangelizar". Por falta de 
estrutura urbana, esse volume de veículos de grande porte acaba por causar alto impacto no 
trânsito da cidade, impedindo a sua fluidez. A análise e diagnóstico desses problemas tem total 
relevância para que eles tornem-se claros, para toda a população e gestores da cidade, 
fazendo com que seja possível criar planos e diretrizes de ação e outras estratégias e projetos 
que auxiliem na redução do impacto e melhoria do fluxo do trânsito, principalmente nos finais 
de semana e feriados. O objetivo dos estudos de impacto no sistema viário e análise de 
equipamentos, já existentes e fundamentais para garantir mobilidade, como é o caso do atual 
terminal rodoviário, é de trazer a tona a necessidade de se implantar um novo terminal 
rodoviário na cidade, se utilizando de tecnologia e sistemas construtivos ainda pouco utilizados 
no Brasil, e traçar estratégias que impeçam a circulação dos ônibus intermunicipais, 
interestaduais e de fretamento no centro da cidade e bairros residenciais a fim de garantir 
maior mobilidade e, consequentemente, maior qualidade de vida para os moradores e também 
aos turistas que poderão desfrutar dos atrativos da cidade com mais tranquilidade. A pesquisa 
iniciou-se com levantamentos e leitura do sistema viário. Em seguida, com ajuda de 
levantamentos fotográficos e pesquisa de campo, fez-se a análise do atual terminal e das vias 
e bairros diagnosticando alto impacto no trânsito e no sossego dos moradores e falta de 
funcionalidade e estrutura além de localização desfavorável do atual terminal rodoviário. Logo 
após isso, definiu-se as propostas de intervenção e foram realizados estudos de caso e visitas 
técnicas para usar de referência para a proposta. Definindo o local da implantação do novo 
terminal rodoviário, fez-se um estudo e levantamento da área para que se pudesse fazer um 
plano de massas e garantir sua viabilidade. Tendo já um conceito e partido arquitetônico 
definidos, realizou-se o estudo da forma e volumetria do mesmo. Com a criação de uma Lei 
que impeça o acesso dos ônibus no núcleo urbano, já existindo grande suporte com a 
existência de muitos bolsões de estacionamento e a proposta de redesenho do layout do 
estacionamento do Santuário Nacional (priorizando as vagas de ônibus) e com o projeto e 
implantação do novo terminal rodoviário em local estratégico a cidade tem muito a ganhar no 
quesito organização e fluidez do trânsito garantindo assim maior mobilidade de automóveis, 
ciclistas e pedestres e como consequência disso, aumentando a qualidade de vida da 
população fixa e flutuante.  


