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RESENHA 
A pesquisa buscou avaliar a relação entre a oportunidade de deslocamento 

definida pelo uso do solo e a dinâmica de ocupação e crescimento da cidade João Pessoa. 
As principais perspectivas abordadas foram através de uma análise teórica e histórica do 
uso do solo e da descrição do próprio sistema de transportes. Ora pela morfologia de sua 
malha viária, que destaca a extrema dependência das vias de acesso ao centro, ora pelo 
crescimento desordenado que foi imposto pela especulação imobiliária. Em suma, os 
problemas de tráfego da cidade de João Pessoa são agravados pela falta de um 
planejamento estratégico e medidas de controle de demanda, que teriam um alto potencial 
na redução das deseconomias ligadas ao congestionamento do tráfego, caso fossem 
abordadas pela ótica do controle de uso do solo. 
 

PALAVRAS-CHAVE 
Sistemas de transportes, uso do solo, plano diretor, planejamento urbano. 
 

INTRODUÇÃO 
O município de João Pessoa, diferentemente de outras cidades 

contemporâneas, não passou pela designação de vila, aldeia ou povoado, tendo sido 
fundada em 1585 já com o título de cidade. Segundo Mello (2002), o desenvolvimento 
municipal iniciou-se a partir do mercado do açúcar, o que concedeu grande potencial 
econômico na época, e consequentemente, um crescimento populacional. Em 1634, início 
da invasão holandesa, a cidade contava com 1500 habitantes. Aproximadamente 170 anos 
depois, a população dobra. Em 1859, com a ampliação do comércio brasileiro, a população 
pessoense já conta com 29 mil habitantes, basicamente militares, administradores e 
religiosos. E a partir daí a população começa a crescer aceleradamente.  

Atualmente, João Pessoa é a cidade com maior economia de seu estado, 
possuindo dois distritos industriais em desenvolvimento, sendo um na BR-101 e o outro no 
bairro de Mangabeira. Sua economia baseia-se principalmente no turismo, que junto com o 
comércio e a prestação de serviços formam os grandes produtores de renda e geradores de 
empregos na cidade. 

Em relação ao planejamento urbano, torna-se necessário compreender que 
desde o desenvolvimento das cidades em grandes centros, o modelo de uso do solo esteve 
vinculado à indústria, e mais especificamente à indústria automobilística, a qual se 
consolidou através dos anos como modelo para um grande número de bens de consumo 
duráveis que se seguiram a ela, como aspiradores de pó, máquinas de lavar, aparelhos de 
som, etc. (LUDD, 2004). 

Segundo BRASIL (2007) esse conceito tradicional de sistemas de transporte, 
circulação e mobilidade têm sido tratado isoladamente, em seus subsistemas de 
planejamento urbano, gestão do uso do solo, implantação de sistema viário, gestão do 
sistema viário, gestão dos serviços de transporte coletivo, gestão do trânsito, gestão do uso 
das calçadas. 

A perspectiva de tratamento pontual dos problemas não contribui para que 
atividades inter-relacionadas com as condições de circulação sejam eficientemente 



 

 

resolvidas, além de que tais atividades são comumente administradas pelo poder público 
dentro das estruturas administrativas e esta abordagem é, em si, um dos pontos negativos 
para a definição de um novo modelo de mobilidade urbana. 

Para compreender a dinâmica geral do sistema de transportes, deve-se 
primeiramente estabelecer a relação entre o que é definido no planejamento urbano e a 
disparidade das condições reais de uso do solo. Por conseguinte, deve-se compreender o 
planejamento através de uma perspectiva sistemática, seja diretamente, como a 
implantação de polos geradores de tráfego que sobrecarregam a infraestrutura, ou mesmo 
indiretamente, pela discriminação e segregação da população de baixa renda que sofre com 
a deterioração dos serviços públicos, sendo constantemente deslocada para regiões 
periféricas ainda mais distantes do centro econômico, das oportunidades de trabalho, estudo 
e lazer. 

Atualmente têm sido ainda mais importante pesquisas sobre uso do solo, pois as 
consequências tanto diretas quanto indiretas dos problemas de tráfego tem se intensificado 
nos últimos anos, principalmente pelo fato do IPI ter sido reduzido em 2009 e novamente em 
2012, para aquecer a economia nacional, fato que elevou a frota brasileira de carros para a 
décima segunda do mundo, em São Paulo, por exemplo, mil novos licenciamentos são 
registrados por dia (IPEA, 1999). 

Nesse contexto, o objetivo dessa pesquisa é avaliar como ocorre a relação entre 
a oportunidade de deslocamento definida pelo uso do solo e a dinâmica de ocupação e 
crescimento da cidade João Pessoa. 

 

DIAGNÓSTICO 
Para melhor compreensão da atual conjuntura do sistema de transportes em 

João Pessoa, é importante descrever o processo de metropolização pelo qual a cidade foi 
submetida, sendo este ocasionado tanto pelas necessidades geográficas advindas do 
desenvolvimento urbano, quanto pela especulação imobiliária das últimas décadas. 

A colonização se deu principalmente através do rio, fazendo com que a cidade 
fosse fundada nesta região, compreendida entre o rio Sanhauá a colina. No início de todo 
este o processo, a cidade existe apenas sobre duas unidades geomorfológicas distintas – a 
planície litorânea fluvial e o tabuleiro – que são posteriormente denominadas Cidade Baixa e 
Cidade Alta, respectivamente. A metropolização tem seu ponto inicial quando em cada 
unidade desenvolvem-se atividades. Na parte baixa, as atividades comerciais, e nas altas, 
as atividades administrativas e religiosas, onde também constavam residências (BATISTA, 
1989). 

A cidade aos poucos vai crescendo, e com a ampliação do comércio, o 
crescimento torna-se ainda mais notório. Consequentemente, alterações na infraestrutura 
urbana vão acontecendo, advindo principalmente da modernização dos meios de transporte. 
O desenvolvimento urbano passa a ser prioridade, e outras áreas começam a ser 
incorporadas. Encontra-se aí uma das principais características da metropolização de João 
Pessoa, o direcionamento do rio ao mar. 

O objetivo principal inicial é a construção de um porto onde hoje, localiza-se o 
bairro de Tambaú. A construção é revelada inviável, contudo, em 1920, constrói-se uma 
avenida, em linha reta, que liga o centro da antiga cidade ao litoral, a avenida Epitácio 
Pessoa (Figura 1).  

 



 

 

 
Figura 1: Alargamento da estrada que mais tarde viria a se chamar Avenida Epitácio Pessoa. Em 

1924 era a Linha férrea Cruz do Peixe (imediações do atual Hospital Santa Isabel) à Tambaú 
(AGUIAR, 1992) 

 
Em 1940 inicia-se verdadeiramente a expansão territorial de João Pessoa, que 

se dá na direção leste. Investimentos públicos são realizados, principalmente na avenida 
recentemente construída. Isso faz da Epitácio Pessoa um percurso privilegiado, o que, por 
consequência, vai fazendo da expansão um processo praticamente das camadas de médio 
e alto aquisitivo da população.  

 

 
Figura 2: Avenida Epitácio Pessoa, em meados de 1950 (AGUIAR, 1992). 

 
Assim, o processo de metropolização inicial ocorreu na direção leste, partindo do 

rio Sanhauá, berço da cidade, até atingir o litoral. Já em 1960, a expansão começa a mudar 
de direção, essa passa a ser horizontal, dando-se ao longo de todo o litoral. Junto com tal 
mudança, inicia-se também um processo de ocupação, que leva em consideração aspectos 
sociais, ambientais e econômicos. 



 

 

Atualmente, a saturação imobiliária de toda essa região, forçou novamente o 
desenvolvimento municipal a tomar um novo rumo, tendo avançado cada vez mais para a 
zona sul da cidade. 

As restrições de uso do solo e a legislação vigente: 
A lei federal 10.257, publicada em julho de 2001, regulamenta os artigos 182 e 

183 da Constituição Federal de 1988, que por sua vez definem que a política urbana é de 
responsabilidade municipal e que esta deve garantir as funções sociais da cidade e o 
desenvolvimento dos cidadãos e, ainda, garante o direito de propriedade àquele que, de 
fato, dá a ela uma destinação compatível com sua vocação legal. 

Denominada “Estatuto da Cidade”, esta lei federal usa como instrumentos para 
concretização da função social da propriedade, o parcelamento e edificação, compulsórios, 
o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, e a desapropriação sanção, 
influenciando diretamente o sistema de transportes através da regulamentação do uso do 
solo (CARVALHO e ROSSBACH, 2010).  

Dessa forma, o Estatuto da Cidade estabelece quais são as responsabilidades e 
limites a serem dedicados no planejamento municipal, com critérios claros a serem 
seguidos. Explicita-se, por exemplo, que no Plano Diretor Municipal sejam previstas Zonas 
Especiais de Interesse Social (ZEIS), podendo estas ser utilizadas tanto para a 
regularização de áreas ocupadas, onde o processo de ocupação ocorreu sem observância 
das normas urbanísticas, quanto em áreas vazias, para destiná-las para habitação de 
interesse social. Assim, a instauração de uma área como ZEIS permite que, para aquela 
porção do território, se estabeleçam parâmetros urbanísticos especiais que respeitam a 
forma de ocupação realizada pela comunidade. Podendo-se admitir, por exemplo, sistemas 
viários compostos por vias mais estreitas, que melhor se adaptem a ocupações em áreas de 
elevada declividade ou mesmo consolidar ocupações em áreas de preservação ambiental, 
diminuindo a necessidade de remoção de moradias no processo de regularização fundiária. 

Quando aplicadas a imóveis vazios ou ociosos, as ZEIS permitem ao Poder 
Público reservar áreas dotadas de infraestrutura, serviços e equipamentos urbanos para 
habitação de interesse social, constituindo-se em importante instrumento para evitar a 
expulsão dos pobres para as periferias longínquas dos centros urbanos. 

Apesar disso, o Estatuto da Cidade não estabelece uma correlação direta entre 
transformações urbanas e os instrumentos de planejamento. Cada município escolhe, 
regulamenta e aplica os instrumentos conforme a estratégia de desenvolvimento urbano 
desejada. Diversos instrumentos de planejamento municipal não apresentam por si só a 
solução para um determinado problema urbano, ou de modo contrário, uma determinada 
transformação urbana pretendida depende da aplicação de um conjunto de leis de maneira 
coordenada e integrada no território. Assim sendo, a regulamentação dos instrumentos deve 
ser feita dentro de uma estratégia de desenvolvimento urbano para sua efetiva aplicação e 
deve estar expressa no Plano Diretor (JOÃO PESSOA, 2009). Além deste, diversas 
ferramentas legislativas têm a função de controlar o parcelamento, dentre elas podemos 
citar o Código de Obras, o Código de Urbanismo e o Código de Posturas. 

Zoneamento de tráfego do centro da cidade: 
No caso particular de João Pessoa, o grande polo de atração de viagens da 

cidade é a Área Central, onde se concentram as maiores parcelas das atividades comerciais 
e administrativas. Essa área originou-se da expansão do centro histórico e apesar de ser 
denominada de Área Central não se localiza no centro geométrico da cidade, 
consequentemente, o sistema de transportes urbano tem a frente um grande obstáculo, a 
morfologia da cidade, que o impede de ser mais racional e eficiente. Outrossim, as vias do 
centro são estreitas, o que prejudica sensivelmente os acessos a esse setor, devido ao 
acúmulo de veículos em pouco espaço para se deslocar e para estacionar. 

 



 

 

 
Figura 3: Vista aérea do centro de João Pessoa (OLIVEIRA, 2006) 

 
Atualmente, João Pessoa apresenta sinais claros de queda em sua mobilidade. 

Alguns corredores de transporte estão à beira da saturação de sua capacidade de 
escoamento de tráfego, principalmente ao analisarmos os horários de pico. 

Segundo estudo realizado sobre a redução das deseconomias urbanas pela 
melhoria do transporte público desenvolvida pelo IPEA (1999), os automóveis e ônibus 
atingiam em média, nos corredores de transportes pesquisados, velocidades de 29 km/h e 
20 km/h, respectivamente. Vale ressaltar que apenas dois anos após esse estudo a frota de 
cadastrada em João Pessoa era composta por 100.427 veículos e atualmente já supera os 
327 mil, como pode ser visto na Figura 4. 

 

 
Figura 4: Evolução da frota de veículos do município de João Pessoa, 

entre os anos de 2000 a 2011 (PARAÍBA, 2012). 

 
Essa perda de mobilidade urbana de João Pessoa tem também forte relação 

com a configuração do atual sistema de transporte público de passageiros, o qual é 
basicamente operado em corredores que convergem para o centro comercial, 
caracterizando uma morfologia urbana predominantemente rádio concêntrica. Segundo 
Campos Filho (2001), este tipo de morfologia intra-urbana, que era dominante até a década 



 

 

de 1950, ao sofrer o incremento do uso dos automóveis, o qual requer um espaço viário 
cada vez maior, logo se torna congestionada, comprometendo a eficiência dos percursos.  

 

Sistema público de transportes de passageiros: 
O sistema de transporte público de passageiros de João Pessoa atualmente é 

composto pelos serviços de transporte coletivo, com uso de ônibus convencionais e micro-
ônibus, veículos de aluguel a taxímetro, escolares, transportes especiais (turístico e 
fretamento), gerenciados pela Superintendência de Transportes e Trânsito. O sistema de 
transporte público conta ainda com o transporte ferroviário, trecho entre os bairros do Alto 
do Mateus e Mandacaru, gerenciado pela CBTU. 

Em relação ao sistema de transporte coletivo, este consta de linhas 
predominantemente radiais. O que acaba se tornando um dos fatores que agravam ainda 
mais a mobilidade, tendo em vista que as linhas convergem praticamente para um só ponto 
da cidade, ainda mais com a formalização e implantação do sistema de integração do 
transporte coletivo por ônibus. Outro fator que acentua a saturação das vias é a utilização 
desses mesmos corredores como conexão entre as zonas periféricas. 

Como o conceito de congestionamento está vinculado aos de capacidade da via 
e de nível de serviço, enquanto a capacidade da via representa a quantidade máxima de 
veículos que pode se movimentar em um trecho em um intervalo de tempo, sob um conjunto 
específico de condições de composição de demanda de tráfego e, ambientais, o nível de 
serviço é uma medida de qualidade do serviço para o usuário da via (IPEA, 1999). 

Com a ocorrência de congestionamento de tráfego, os tempos de viagens ficam 
cada vez maiores e a única solução aplicada pelo gestor público é aumentar a frota para 
manter o mesmo número de viagens. Por sua vez, o aumento da frota contribui ainda mais 
para os congestionamentos, gerando um ciclo que contribui gradativamente para 
degradação do transporte coletivo e para fuga de seus usuários para outros modais de 
transporte. Quando o usuário tem condições financeiras migra para o automóvel particular, 
quando não tem se arrisca de bicicleta ou anda a pé. 

Desde 2005, o sistema de transporte coletivo foi complementado com o primeiro 
terminal de integração urbano de passageiros da cidade, possibilitando ao usuário o direito 
de usar dois ônibus pagando uma única tarifa, sendo complementado, em 2008, com a 
integração temporal. Mas um projeto maior foi implantado nesta gestão: a Integração 
Metropolitana que abrange não só João Pessoa, mas também municípios vizinhos como 
Bayeux, Santa Rita, Cabedelo, Conde e Alhandra. 

De maneira geral, o atual sistema de integração tem sido elemento incentivador 
do uso do transporte coletivo, mas também agravante dos índices de congestionamento, 
não se demonstrando a proposta mais racional, em termos operacionais e econômicos. 

 

PROPOSIÇÕES 
O controle do uso e da ocupação do solo é um instrumento muito poderoso para 

controlar os problemas ligados ao congestionamento (RIBEIRO, 2006). Isto ocorre, pois o 
descontrole do crescimento e da ocupação urbanas geram demandas de transporte e 
trânsito incompatíveis com a oferta de vias e de transporte, levando à ineficiência e ao 
congestionamento. A efetivação destas formas de controle depende tanto da reorganização 
institucional, quanto da definição de normas e regulamentos referentes ao uso e à ocupação 
do solo, que promovam o desenvolvimento organizado e sustentável, ou seja, compatível 
com a disponibilidade do sistema de transporte e trânsito. Especialmente importantes a este 
respeito é o controle dos chamados polos geradores de tráfego e suas interferências na 
cidade. 

Porém um dos principais problemas a serem avaliados nesse sentido, refere-se 
a aplicabilidade e fiscalização das normas. Por exemplo, medidas de restrição ao uso do 
automóvel podem desempenhar papel importante nesse sentido, podendo variar de 



 

 

intensidade e abrangência espacial do tráfego. 
Uma medida mais simples é a restrição de entrada de automóveis em vias ou 

áreas específicas, em determinados horários de grande concentração de tráfego. A sua 
aplicação, no entanto, deve ser acompanhada da garantia de alternativas para as viagens 
restritas, seja por meio da melhoria dos serviços de transporte público, seja por meio da 
facilidade de transferência do automóvel para o transporte público. Medida semelhante 
refere-se ao aumento dos custos de estacionamento para o transporte individual, como 
forma de desestímulo ao seu uso em áreas sob condições críticas de circulação.  

Segundo Campos Filho (2001), uma medida mais complexa é a definição do 
revezamento do uso do automóvel – o rodízio. Mas se adequadamente fiscalizadas têm bom 
impacto na redução do congestionamento, principalmente em sistema de alto grau de 
congestionamento como São Paulo, em que pequenas reduções de tráfego levam a grandes 
reduções no tempo de percurso. Devem, no entanto, ser cuidadosamente planejadas, dadas 
as implicações sociais e econômicas que acarretam, tanto que atualmente o município não 
utiliza dessa medida de controle. 

No que se refere às restrições de tráfego, as normas do município de João 
Pessoa se resumem a controles pontuais de acesso através de elementos de sinalização e, 
restrições de estacionamento no centro com a chamada “zona azul”. Além disso, João 
Pessoa dispõe de equipamentos de fiscalização eletrônica para controlar a velocidade dos 
veículos em vias de grande fluxo, com o objetivo de disciplinar a circulação através do 
controle de velocidade. Assim, tanto estes equipamentos quanto o controle de 
estacionamentos no centro da cidade, auxiliam a gestão do tráfego na medida em que 
permitem uma permanente coleta de dados estatísticos de fluxo e de infrações. 

Além da legislação, algumas mudanças e programas aplicados pela 
Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (SEMOB-JP), visam 
melhorar a fluidez do trânsito, podendo ser citado como exemplo, o binário no bairro dos 
Bancários (Figura 5). 

 

 
Figura 5 - Mudanças no tráfego do bairro do Bancários (SEMOB-JP, 2011). 

 
Porém, tais propostas pontuais apenas mitigam o problema no entorno onde se 

aplicam e não solucionam os problemas de capacidade das vias do sistema como um todo. 
Recentemente, foi planejada a implantação de linhas troncais em alguns locais, 

operadas por veículos de maior capacidade, alimentadas por veículos leves, diminuindo 
assim a frota que converge para o centro. Esses novos veículos vem complementar e 



 

 

sofisticar o sistema de transportes coletivos urbanos (Figura 6). 
 

 
Figura 6: Ilustração do sistema de BRT à ser implantado na 

Av. Sérgio Guerra, Bairro Bancários (SEMOB - JP, 2011) 

 

RESULTADOS 
Com base no exposto sobre o desenvolvimento municipal, pode-se avaliar que 

as condições pertinentes ao sistema de transportes do município de João Pessoa é o reflexo 
de seu planejamento e desenvolvimento. 

Assim, percebem-se em duas regiões distintas da cidade, como as ocupações e 
uso do solo interferem diretamente na eficiência do transporte urbano. Na zona sudeste, a 
ocupação ocorre predominantemente de forma horizontal e se distancia a cada vez mais do 
centro da cidade. Já na zona leste, devido ao limite imposto pelo oceano, ocorre um 
adensamento caracterizado pela verticalização das habitações. Como este adensamento é 
fruto de uma especulação imobiliária e vem se tornando uma região com áreas mais 
valorizadas, indiretamente a capacidade de tráfego das vias de acesso estão cada vez mais 
comprometidas, pelo uso excessivo do automóvel (Figura 7). 

 

 
Figura 7: Vista aérea do bairro de Manaíra, na zona leste da cidade de João Pessoa. 



 

 

 
Já na área mais ao sul da cidade, que abriga os bairros, predominantemente, de 

população com as menores rendas, como os Bancários, Mangabeira, José Américo, Ernesto 
Geisel, Funcionários, Valentina, etc. têm como principais corredores de acesso ao centro, a 
Avenida Pedro II no Castelo Branco (Figura 8), a Avenida 02 de Fevereiro no bairro do 
Cristo e a Avenida Cruz das Armas no bairro de Cruz das Armas. Como grande parte dessa 
população se locomove para o centro e fazendo uso, principalmente do sistema de 
transporte coletivo, esse fenômeno compromete sensivelmente a mobilidade nessa via 
coletora nos horários de pico, se caracterizando como fator de exclusão social, dificultando 
ainda mais o acesso dessas pessoas a oportunidades de emprego, renda e educação. 

 

 
Figura 8: Vista do congestionamento da Avenida Pedro II em horário de pico. 

 
Segundo Ribeiro (2006) congestionamentos crônicos, queda da mobilidade e da 

acessibilidade, degradação das condições ambientais e altos índices de acidentes de 
trânsito já constituem problemas graves nas grandes cidades brasileiras, o que tenderá a 
acontecer rapidamente nas cidades médias se nada for feito para deter este processo. 

Apesar de não ser considerada uma metrópole, João Pessoa vem apresentando 
um crescimento populacional e econômico considerável (IBGE, 2010) e os efeitos deste 
crescimento já vêm sendo sentido em diversos pontos da cidade pela própria morfologia 
intra-urbana, sendo agravada pela falta de um planejamento estratégico do uso do solo. 

 

CONCLUSÕES 
A evolução urbana é inevitável, e vista por vários olhares, pode trazer 

consequências benéficas e maléficas para a sociedade. A verticalização das cidades se 
torna um grande vilão, principalmente como fonte geradora de viagens. No que tange a 
mobilidade urbana o mau funcionamento ou ausência de planejamento do sistema viário 
podem ser facilmente percebidos pela complexidade das relações existentes entre o sistema 
de transporte e a dinâmica de ocupação e evolução da frota. 

Como o zoneamento e uso do solo se mostraram como ferramentas relevantes 
para o planejamento urbano, avaliações como: a baixa densidade demográfica nas 
periferias, a proporção da área entre o centro urbano e os bairros, as condições de tráfego 
que concentram as viagens em poucas vias arteriais, e ainda, as condições sociais que 
forçam a população a estar continuamente cruzando toda a cidade, pode-se sugerir que 



 

 

altas variações nos índices de população flutuante nos diversos bairros tornam-se 
indicadores complementares e qualitativos desse zoneamento. 

Em suma, conclui-se que o planejamento de transportes e de uso do solo, para o 
município de João Pessoa, não está sendo executado em todo seu potencial, do ponto de 
vista sistemático, no sentido de realçar a importância do papel do Estatuto das Cidades e do 
Plano Diretor, como ferramentas mediadoras dos conflitos e das necessidades existentes 
entre os diversos agentes sociais, com relação às políticas públicas de transporte e uso do 
solo, por se constituir em legislação vigente, elaborada por diferentes agentes e cuja diretriz 
consiste em condicionar o controle da densidade demográfica, do número de empregos, em 
função de infraestrutura e da ameaça ao meio-ambiente, em sintonia com o interesse 
público. 
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