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RESUMO 

 

Este trabalho objetiva identificar a influência do uso do solo nas problemáticas de 

mobilidade urbana, utiliza como objeto de estudo a Avenida Dom Pedro II em João Pessoa, 

Capital da Paraíba, Brasil. Por meio da aplicação de geotecnologias, com a análise do 

Mapa de Zoneamento Urbano da localidade pode-se identificar o uso das edificações e as 

áreas com choque de fluxo que atuam na avenida. Constatou-se que os conflitos existentes 

entre pedestres e veículos apareceram próximo às edificações de uso comercial e se 

transformaram em congestionamento de carros ao se aproximar da área de uso 

institucional. Observou-se que os problemas de mobilidade urbana estão atrelados ao uso 

do solo estabelecido na legislação local. A identificação da relação entre os usos possibilita 

a tomada de decisões pelos gestores públicos, servindo de diretriz para o equilíbrio entre o 

uso do solo e a mobilidade urbana, no momento da elaboração do planejamento urbano. 

 

1  INTRODUÇÃO 

 

Nos dias atuais, a mobilidade urbana se apresenta como um dos problemas mais 

contundentes das cidades brasileiras. Durante o período de 2003 a 2013, segundo dados da 

ANTP (2014), o aumento de veículos em comparação com o crescimento populacional foi 

de mais de 5%, registra-se que, nos anos de 2006-2007, o acréscimento foi de 11%. A Lei 

12.587 de 3 de janeiro de 2012, denominada Estatuto da Mobilidade e Desenvolvimento 

Urbano, em seu artigo 4º, inciso II, define mobilidade como sendo a “condição em que se 

realizam os deslocamentos de pessoas e cargas no espaço urbano” (BRASIL, 2012).  

 

A Mobilidade Urbana se constitui como um dos fatores mais importantes para o 

desenvolvimento econômico, para inclusão social e para que haja equidade na apropriação 

do espaço urbano, fatores determinantes para uma melhor qualidade de vida dos cidadãos. 

Por conseguinte, a determinação do uso e ocupação do solo possui influência direta na 

criação de rotas dominantes para o deslocamento de pessoas e cargas, o que contribui para 

as problemáticas de fluxos existentes  (Vaccari e Fanini, 2011). 

 

Observa-se que, se não foram tomadas decisões objetivas para amenizar ou dirimir os 

conflitos entre os fluxos, a tendência é ocorrer uma paralisação da malha viária, que pode 

ocasionar a diminuição do índice de desenvolvimento econômico e social da localidade, 

pois o fluxo de cargas não atingirá suas metas, muito menos, as pessoas poderão se 

deslocar conforme suas necessidades. 

 



Assim, por meio do estudo realizado na Avenida Dom Pedro II, na cidade de João Pessoa, 

Capital do Estado da Paraíba, Brasil, onde diariamente, as pessoas disputam o espaço 

público com os veículos para chegarem aos seus destinos, se buscará identificar os 

conflitos existentes em decorrência da imposição legal atualmente existente no 

ordenamento jurídico municipal para o uso do solo das edificações lindeiras do logradouro. 

  

De acordo com o Plano Diretor Municipal, a cidade de João Pessoa está dividida em Zonas 

Urbanas (PMJP, 2009). Para a realização do trabalho, se faz necessário identificar no Mapa 

de Zoneamento Urbano da cidade de João Pessoa-PB as zonas em que a avenida objeto de 

estudo está inserida, bem como, classificar por meio do mapeamento cartográfico as 

edificações contidas na via e seus respectivos usos. Também é fundamental apontar com o 

levantamento fotográfico os principais pontos e tipos de conflitos existentes. 

 

A identicação dos usos de pedestres, veículos, cargas, dentre outros, na via se mostra 

importante para que se possa constatar onde são as regiões de maior conflito, para assim 

estabelecer parâmetros de possível atuação por parte do poder público, que visem diminuir 

as problemáticas de mobilidade urbana na localidade. Por meio do uso de geotecnologias 

se poderá realizar os levantamentos urbanos com os dados necessários para lastrear a 

pesquisa. O levantamento fotográfico contribuirá para constatar a existência da 

problemática apresentada. A análise das diretrizes de zoneamento urbano, atualmente em 

vigor na Capital paraibana, poderá contribuir para a constatação de que o estabelecimento 

de determinado tipo de uso influencia na existência de conflitos de mobilidade urbana. 

 

A finalidade do estudo está em apontar as influências que ocorrem, devido ao 

estabelecimento de determinado tipo de uso e ocupação do solo, na contribuição para o 

aumento ou instauração dos conflitos de mobilidade urbana. Tal constatação poderá servir 

tanto para auxiliar em pesquisas que abordem o assunto nessa área de estudo, como 

também, para embasar as decisões do planejamento urbano e, talvez, possa amenizar ou 

dirimir a problemática de mobilidade urbana, através da alteração de tais diretrizes, quando 

da atualização ou estabelecimento do Plano Diretor. 

 

2  DESENVOLVIMENTO 

 

No processo para o desenvolvimento urbano, a mobilidade urbana surge como uma das 

principais metas que o gestor público deve atender para que possa proporcionar 

crescimento à cidade. Atualmente, os planos diretores ainda regulam as questões de 

zoneamento urbano e estabelecem os usos e ocupações legislando no âmbito do perímetro 

dos lotes. Por outro lado, a setorização dos usos gera, por vezes, deslocamentos pendulares 

que ampliam os problemas de mobilidade, pois determinam que os usuários realizem o 

mesmo percurso, o qual ocorre, normalmente, dentro do mesmo período de tempo. Para 

entender o processo de mobilidade urbana e os fatores que influenciam nas diretrizes para 

sua implantação, como também, identificar quais pontos incidem sobre os problemas que 

surgem após sua introdução, se faz necessário compreender os aspectos teóricos e práticos 

que ocorrem com o engessamento normativo municipal. 

 

2.1  Mobilidade Urbana e o Uso do Solo: Abordagem Teórica 

 

Entende-se mobilidade urbana como sendo a prerrogativa que proporciona o acesso amplo 

e autônomo aos espaços públicos e privados facilitando-se os deslocamentos de cargas e de 

pessoas.  



Destacam Yamawaki e Yamawaki (2013) que a condição de confluência entre os fatores 

econômicos e a necessidade de deslocamento das pessoas interligados por vias de 

circulação preconiza que os espaços urbanos deveriam ser divididos de forma homogênea, 

porém, devido a aspectos culturais e socioeconômicos isso não ocorre. A dinamicidade do 

meio urbano, como por exemplo, o surgimento de novas centralidades, a densidade e a 

expansão urbana, as alterações sóciodemográficas, os avanços tecnológicos, etc., 

interferem na configuração do meio urbano. As circulações estruturam a vida urbana, posto 

que há uma interação entre o pedestre e o ambiente, havendo apropriação do meio, bem 

como, valoração do espaço que se utiliza. Contrariamente ao que ocorre com o usuário do 

transporte motorizado, onde os espaços de circulação representam, apenas, a interligação 

entre dois pontos. De outro lado, o planejamento urbano tende a concentrar as atividades 

similares em um só espaço, resultando em um movimento pendular de tráfego. Aponta 

Fernandes et al. (2008, apud Yamawaki e Yamawaki, 2013) que a diversidade de 

atividades – comercial, industrial e residencial – proporciona a redução nos índices de 

deslocamento motorizado. A diversidade de usos associada a distribuição racional dos 

equipamentos urbanos diminui a necessidade de deslocamentos viários. 

 

Para elaboração do Plano Diretor Municipal, no que se refere à mobilidade urbana, a 

gestão pública deve observar: o planejamento urbano, compreendido como sendo as 

diretrizes do uso e da ocupação do solo; o planejamento de transportes, que define a 

estrutura de circulação, acessos, conexões, além da oferta física e operacional dos sistemas 

de transporte; e, planejamento de circulação, que distribui o espaço público cedido aos 

usuários. Tais linhas de conhecimento devem conviver de maneira equilibrada (Yamawaki 

e Yamawaki, 2013). Segundo Duarte (2012) os planos diretores municipais devem conter 

medidas concretas que regularizem as parcelas informais da cidade na busca para reduzir 

os deslocamentos desnecessários; estimulem o zoneamento misto resultando na otimização 

do uso do território e dos deslocamentos; estabeleçam uma política habitacional que 

solidifique as áreas urbanas já ocupadas, para evitar os vazios urbanos; bem como, 

realizem o gerenciamento para a implantação de novos polos geradores de viagem. A não 

observância de tais requisitivos pode resultar na ineficiência e ineficácia das normas 

estabelecidas no planejamento urbano e de mobilidade municipal.  

 

Wenerger e Fürst (1999, apud Fermisson et al., 2002) informam, na Figura 01, como 

ocorrem as relações entre o transporte e o uso do solo. 

 

 
Figura 01. Interações Elementares entre o Transporte e o Uso do Solo 



Fermisson, et al. (2002) ressaltam a existência de quatro componentes que regulam a 

interação entre o transporte e o uso do solo, e afirmam que: a diversificação do uso do solo, 

além de orientar as atividades humanas, condiciona-as; a distribuição das atividades de 

forma desigual no território cria necessidades de deslocamentos que devem ser atendidos 

pelo sistema de transportes; a relação entre a qualidade dos serviços de transporte e a 

configuração espacial, definem o nível de acessibilidade entre os estabelecimentos; e, por 

fim, a distribuição desses níveis de acessibilidade conduzem a processos de valorização ou 

desvalorização nas locações diferenciadas ao longo do território, as quais devem ser 

observadas no momento em que são postas as diretrizes do planejamento urbano. 

 

Duarte (2012) afirma que as leis de uso e ocupação do solo e de mobilidade urbana devem 

estar integradas na busca de criar maiores possibilidade de locomoções sem, contudo, 

aumentar o número de deslocamentos viários. 

 

Especificamente na cidade de João Pessoa, capital do Estado da Paraíba, Brasil, o uso e 

ocupação do solo está regulado pelo Código de Urbanismo, como parte integrante do Plano 

Diretor Municipal e traz em seu texto, notadamente, a Lei 2.102 de 31 de dezebro de 1975, 

alterada pela Lei 2.699 de 07 de novembro de 1979, que regulamenta o perímetro urbano 

divindo-o em zonas urbanas e estabelecendo os respectivos usos para cada localidade, bem 

como, afastamentos, recuos, taxa de ocupação e de aproveitamento.  

 

No Mapa de Zoneamento Urbano da cidade de João Pessoa (Anexo), a Av. Dom Pedro II, 

se inicia, como se vê na Figura 02, na Zona Comercial e Serviços 2 (ZC2) atravessa a Zona 

Comercial e Serviços 1 (ZC1), a Zona Institucional e de Serviços (ZIS) até findar na Zona 

Residencial 2 (ZR2) 
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Figura 02. Identificação da Av. D. Pedro II no Mapa de Zoneamento Urbano 

de João Pessoa, Paraíba, Brasil 

 

 

 

Av. Dom. Pedro II 



2.2  Mobilidade Urbana e Uso do Solo: Abordagem Prática 

 

A Avenida Dom Pedro II inicia no centro da cidade de João Pessoa, capital da Paraíba, 

Brasil, e interliga o centro da cidade ao setor Sul e Sudeste da cidade (Figura 03).  

 

 
 

Figura 03. Localização da Av. Dom. Pedro II no perímetro urbano 

 

Sua importância é ressaltada por se constituir na via que possibilita o acesso à 

Universidade Federal da Paraíba e à BR 230. Interliga os bairros de Jaguaribe, Torre, 

Castelo Branco (Figura 04). Está inserida no Programa de Aceleração do Crescimento – 

PAC2 – lançado pelo Governo Federal brasileiro, que prevê alterações significativas na 

calha da via, com a separação de uma das três faixas hoje existentes, para se tornar faixa 

exclusiva para o transporte público coletivo e implantação de ciclovia. 

 

 
 

Figura 04. Identificação da Av. Dom. Pedro II no perímetro urbano 
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Por meio do levantamento urbano com o uso da metodologia de morfologia urbana (Del 

Rio, 1990), confeccionou-se Mapa de Uso do Solo (Figura 05) que aponta a concentração, 

no início da via, do uso comercial e de serviços, em seguida do uso institucional e de 

serviços. Há predominância dos usos prescritos pela Lei de uso e ocupação municipal, mas 

não existe proibição quanto à implantação de usos diversos do que está determinado, o que 

contribui para uma sutil e inexpressiva diversidade de usos. Da análise surgiram os 

principais polos geradores de conflito de fluxos (Figura 06). 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 05. Mapeamento do Uso do Solo na Av. Dom Pedro II 

 
 

 

 

 

Figura 06. Principais polos geradores de conflito de fluxos na Av. D. Pedro II 
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Verificou-se que nas áreas onde o uso do solo recebia edificações destinadas ao comércio, 

os pedestres disputam o espaço com os veículos para cruzar a via. Um dos maiores 

problemas são os estacionamentos em fila dupla, além de outros obstáculos no meio da via, 

que dificultam o fluxo normal e seguro para as pessoas (Figuras 07 e 08). 

 

 
 

Figura 07. Conflito entre pedestre e veículos – setor comercial da Av. Dom Pedro II 

 

 
 

Figura 08. Conflito entre pedestre e veículos – setor comercial da Av. Dom Pedro II 



Em outras áreas, onde os equipamentos urbanos possuem usos institucionais se identificou 

que o fluxo de veículo supera sobremaneira o fluxo de pedestres, o que causa problemas de 

engarrafamento e trânsito lento (Figuras 09 e 10) 

 

 
 

Figura 09. Conflito entre veículos, fluxo ínfimo de pedestres durante o período diurno 

– setor institucional da Av. Dom Pedro II 
 

 
 

Figura 10. Conflito entre veículos, fluxo ínfimo de pedestres no período noturno – 

setor institucional da Av. Dom Pedro II 



Constata-se por meio da análise das imagens que a existência de pontos de conflito de 

fluxo entre pedestres e veículos está, intrinsecamente, ligada ao uso do solo estabelecido na 

legislação local, pois as edificações que estão implantadas exigem a maior ou menor 

presença de pedestres de acordo com seus usos específicos. É certo que o uso comercial e 

residencial exigem a presença de pessoas, porém cumpre ressaltar que o incentivo à 

separação de usos e sua setorização favorecem ao aumento dos conflitos de fluxos 

existentes. 

 

Ao se retormar as diretrizes apontadas por Fermisson et al. (2002) e  Duarte (2012), no que 

se refere a diversificação de usos presentes na via, se percebe que o logradouro está 

dividido, pois não apresenta diversificação de usos de forma entrelaçada, mas setorizada. 

 

Compõe-se em sua primeira parte por um setor comercial, o qual necessita de fluxo de 

pedestres para que realize suas funções econômicas. Em seguida, a existência de 

equipamentos institucionais de saúde, como o Hemocentro, a Secretaria de Saúde, o 

Manicômio Juliano Moreira, além do Jardim Botânico, resulta na modificação dos usuários 

das vias, passando de pedestres que se utilizam das calçadas para veículos. Por fim, à 

medida que a via segue em direção a Universidade Federal da Paraíba, o uso residencial 

vai se apresentando mais forte e convive com o uso institucional. Também se verificou que 

os serviços estão distribuídos por toda a via, uma vez que o zoneamento urbano da cidade 

permite, porém não há como se afirmar que há diversidade de usos em todo o perímetro do 

logradouro o que favorece o deslocamento pendular dos usuários da via. 

 

A setorização de usos da via é precariamente atendida pelo sistema de transporte público 

que segue pela via indiferente às necessidades específicas de cada atividade, não obstante a 

isso, a equação: qualidade dos transportes e configuração espacial existente; demonstra que 

o nível de acessibilidade para os estabelecimentos é precária, o que resulta no maior fluxo 

no início da via por pedestres e consequentemente obriga aos usuários residenciais se 

afastares da área mais central da cidade, o que favore o processo de gentrificação. 

 

A precariedade do sistema de transporte público obriga aos usuários se utilizarem do 

veículo particular, gerando maior ocupação do espaço viário pelos automóveis, muitas 

vezes ocupados por apenas um passageiro. 

 

3  CONCLUSÃO 

 

Com a realização do trabalho se chegou à conclusão de que a falta de observância das 

diretrizes de planejamento urbano, de transportes e de circulação, já mencionadas, gera 

situações urbanas que, a posteriori, serão difíceis de resolver. 

 

O estabelecimento de usos diversificados e distribuídos aleatoriamente durante o percurso 

de uma via, pode ampliar ou distribuir melhor o fluxo de pedestres ao longo do logradouro 

e resolver, além dos problemas com a mobilidade urbana, outras questões como a 

ocupação da calçada pelo pedestre, o que traz vitalidade e diminui a insegurança para o 

transeunte. 

 

Por outro lado, com o posicionamento de usos diversificados, distribuídos de forma 

salteada pela extensão da via, passa a existir a necessidade de um transporte público 

eficiente e eficaz, que atenda aos reclames da população, pois, sem um equipamento 



adequado e de boa qualidade que proporcione mobilidade urbana, o usuário tenderá a se 

utilizar do veículo particular. 

 

Deve-se observar também que por meio do estabelecimento de determinados usos para 

uma localidade o poder público, tomadas as devidas precauções e medidas, pode 

proporcionar o desenvolvimento, a valorização ou, ainda, a diminuição dos problemas dos 

sistemas intraurbanos, como: mobilidade urbana, infraestrutura, saneamento básico, 

fornecimento de energia elétrica, dentre outros. 

 

O estabelecimento de determinado uso e autorização para a implantação de certos tipos de 

equipamentos, também, pode influir nas questões de mobilidade urbana, pois sem o devido 

estudo de impacto de vizinhança e do estudo de impacto viário não há como se traçar um 

prognóstico de como se comportará a via quanto aos seus fluxos e usos. 

 

O poder público deveria ser mais atento às análises urbanas para lastrear suas decisões de 

uma maneira mais concreta e eficaz. Pois, a identificação da relação entre os usos 

existentes possibilita a tomada de decisões pelos gestores públicos nos mais diversos 

setores sociais, bem como, norteia diretrizes para estabelecimento de taxas de ocupação e 

de uso do solo. Com a determinação pelo Estatuto da Cidade de que o Plano Diretor 

Municipal deve sofrer atualização, periodicamente, a cada período de dez anos, a 

observância de pesquisas que demonstrem as necessidades da população e constatem as 

problemáticas urbanas, pode servir de norte para a tomada de decisões. 
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