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INTRODUÇÃO 

O objetivo deste relatório é apresentar o diagnóstico da mobilidade na Microrregião de João Pessoa, 
abordando as principais características da oferta e da demanda dos modos de transporte ativos, 
públicos e individuais motorizados, além de tratar de aspectos socioeconômicos, urbanos, territoriais 
e institucionais que têm impacto na circulação de pessoas e bens na área de estudo.  

No Capítulo 1, são contemplados os aspectos socioeconômicos e urbanísticos para a análise da 
mobilidade urbana. As análises socioeconômicas delineiam o contexto da Microrregião acerca da 
demografia, trabalho, renda, educação, dinâmica econômica, entre outros aspectos relevantes. No 
item referente aos aspectos urbanos, há um histórico da evolução urbana da área de estudo e 
análises do padrão de uso do solo, tecido urbano e dinâmicas urbanas recentes que têm impacto 
relevante na mobilidade urbana. 

No Capítulo 2, há um panorama dos deslocamentos com base na Pesquisa Origem e Destino 
Domiciliar realizada, englobando variáveis como modo, gênero, faixa horária, motivo, faixa de renda 
e duração. Ainda há análises sobre João Pessoa como atratora e produtora de viagens, 
características da imobilidade dos cidadãos e principais vetores de demanda. A análise mais 
detalhada e individualizada dos deslocamentos por modo de transporte é abordada em seus 
respectivos capítulos. 

O Capítulo 3 analisa as características dos elementos da rede viária da Microrregião, detalhando a 
estrutura viária de João Pessoa, e da circulação atual, principalmente do transporte individual 
motorizado. Além dos aspectos de oferta, abordam-se as características da demanda e da relação 
entre ambas, com a análise dos carregamentos atuais e identificação de trechos ou vias críticas em 
função da saturação da capacidade. 

O Capítulo 4 aborda os aspectos relacionados ao transporte público da área de estudo, incluindo o 
sistema de transporte coletivo urbano de João Pessoa, o sistema de transporte intermunicipal de 
ônibus da Microrregião de João Pessoa, o transporte ferroviário, o transporte hidroviário e transportes 
categorizados como especiais (táxis, moto-frete, escolar e turístico). 

No Capítulo 5, há o diagnóstico da mobilidade de ciclistas e pedestres. No diagnóstico da mobilidade 
de pedestres, além das características da demanda por viagens a pé, consideram-se os aspectos de 
infraestrutura, com uma análise da rua como espaço público, considerando as várias escalas de rede 
de pedestres em João Pessoa, legislação, aplicação do Índice de Caminhabilidade, entre outros 
aspectos relevantes. Acerca da mobilidade de ciclistas, analisam-se as principais características do 
sistema de circulação para ciclistas e sua contextualização perante a problemática encontradas em 
outras cidades brasileiras. 

O Capítulo 6 apresenta os resultados de uma pesquisa realizada no Centro de João Pessoa sobre 
estacionamentos, sejam em área pública ou em estacionados privados de uso público pagos. 
Exploram-se a oferta de vagas, estimativas de custo de estacionamento, características da demanda 
e da relação demanda x oferta. 

No Capítulo 7, há o diagnóstico do transporte de cargas pela Microrregião de João Pessoa, 
apresentando a problemática atual, os principais equipamentos concentradores de movimentação de 
cargas, a atuação setorial e demarcação de papeis institucionais no contexto do transporte de cargas, 
entre outras informações relevantes. Neste capítulo também são exploradas as principais 
características da movimentação de cargas pela Microrregião, incluindo características das viagens, 
dos veículos e das cargas transportadas. 

O Capítulo 8 refere-se à segurança viária, com análise das características dos acidentes de trânsito 
e de suas vítimas, incluindo uma análise territorial sobre a concentração dos acidentes em João 
Pessoa. Além disso, listam-se as principais ações de educação de trânsito, apresentando os 
programas e campanhas educativas tão relevantes para reversão do quadro de infrações e da 
violência no trânsito.  
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No Capítulo 9, há um diagnóstico institucional da mobilidade, com a estrutura institucional e jurídica 
que rege a mobilidade urbana na área de estudo.  

Por fim, no Capítulo 10, constam as principais conclusões do relatório.  



Plano Diretor de Mobilidade Urbana da Microrregião de João Pessoa                                                  Consolidação do Diagnóstico 
Contrato n° 02009/2017 – SEMOB/SEPLAN                                                                                                                             PMDU-RL-P6-00-R00_V00 

 

 

                  3 

 

1. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS E URBANÍSTICOS PARA A ANÁLISE DA 
MOBILIDADE URBANA  

1.1. Caracterização dos aspectos socioeconômicos 

1.1.1. Demografia  

De acordo com a projeção populacional para 2018 realizada pelo IBGE, a Microrregião de João 
Pessoa apresenta um total de 1.136.581 pessoas (IBGE, 2018a), compostas por 48% de homens e 
52% de mulheres. Em relação a 2010, quando tinha 1.027.872 habitantes, houve crescimento de 
11% na população da Microrregião no período. Ao se observarem os dados da Figura 1-1, percebe-
se que, desde 2010, a população da Microrregião tem crescido em todos os municípios, exceto 
Bayeux.  

 
Figura 1-1: Gráfico com evolução da população dos municípios da Microrregião de João Pessoa. 

Fonte dos dados: IBGE, 2018b / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 

Com relação à distribuição etária da população, tem-se a evolução das pirâmides etárias alteradas 
ao longo do tempo em função de mudanças nas taxas de fecundidade, mortalidade e esperança de 
vida. A Figura 1-2 apresenta as pirâmides etárias de João Pessoa, a partir dos dados dos Censos 
Demográficos (2000 e 2010) e da PNAD Contínua Anual de 2017. No ano 2000, grande parte da 
população do município de João Pessoa estava concentrada abaixo de 39 anos, com quantidade 
maior entre 15 e 24 anos, caracterizando uma população jovem. Nota-se que, ao longo do tempo, 
houve aumento do índice de envelhecimento, visto que sua pirâmide apresenta valores maiores para 
as faixas superiores (mais velhos) em relação às inferiores (mais jovens). Na pirâmide etária de 2017, 
há maior concentração de pessoas na faixa de 35 a 39 anos, com destaque para o alargamento da 
ponta da pirâmide, ou seja, melhoria na expectativa de vida da população. 
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Figura 1-2: Pirâmide etária do município de João Pessoa entre 2000 e 2018. 

Fonte dos dados: IBGE, 2018b / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 

A projeção demográfica do IBGE para 2018 foi utilizada como base da Pesquisa Origem Destino 
realizada para o Plano Diretor de Mobilidade Urbana da Microrregião de João Pessoa naquele ano, 
o que permitiu a distribuição do crescimento populacional também pelos bairros da capital. O gráfico 
da Figura 1-3 e os mapas da Figura 1-4 apresentam as taxas de crescimento populacional nos 
municípios da Microrregião e nos bairros de João Pessoa. Somente Bayeux perdeu população entre 
2010 e 2018 (cuja população caiu 3,05%), enquanto Cabedelo (16,3%), Conde (14,79%), Santa Rita 
(13,07%), João Pessoa (11,46%) e Lucena (10,80%) tiveram incrementos populacionais.  

Quando analisados os bairros da capital, vê-se que no período o crescimento populacional foi mais 
significativo nos bairros da Zona Leste (Altiplano Cabo Branco, Portal do Sol, Bancários e Brisamar) 
e da Zona Sul (Gramame e Cuiá). Nesse contexto, o bairro de Gramame foi o que apresentou o maior 
crescimento demográfico absoluto no período, passando de aproximadamente 25 mil habitantes em 
2010 para 52 mil habitantes em 2018. Destacaram-se também, no leste da cidade, os bairros do 
Bessa, Pedro Gondim, Bairro dos Estados, Tambauzinho, Miramar e Cabo Branco, e no sul Paratibe, 
Muçumagro e Barra de Gramame. Por outro lado, foram verificadas quedas importantes nas 
populações dos bairros centrais (Varadouro, Centro, Roger e Trincheiras), do sul (Cruz das Armas, 
Varjão, Oitizeiro, Grotão, Jardim Veneza, Costa e Silva) e extremo sul (Mussuré). 
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Figura 1-3: Gráfico com taxa de crescimento populacional dos municípios da Microrregião de João Pessoa. 

Fonte dos dados: IBGE, 2018b / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 

    
Figura 1-4: Variação populacional nos municípios da Microrregião e nos bairros de João Pessoa. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

Em relação à densidade demográfica dos municípios da Microrregião (Figura 3-5), destacam-se João 
Pessoa (3.786 hab./km²), Bayeux (3.506 hab./km²) e Cabedelo (2.089 hab./km²). Os demais têm 
densidades muito baixas, devido à extensão de seus territórios e baixa população (186 hab./km² em 
Santa Rita, 146 hab./km² em Lucena e 140 hab./km² em Conde). 

Ao promover a espacialização dos dados de densidade demográfica por bairro da capital paraibana, 
a Figura 1-5 indica que as maiores densidades da cidade (acima de 11.500 hab./km2) se encontram 
tanto nas áreas consolidadas com maior verticalização (Jd. Cidade Universitária, Brisamar e 
Manaíra), quanto em localidades com baixa verticalização como Expedicionários e Anatólia. Tambiá, 
Grotão e Tambaú apresentam altas densidades, as maiores do município, com mais 17.500 hab./km2. 
Densidades demográficas médias (de 7.000 a 11.500 hab./km2) são encontradas na orla norte (entre 
Bessa e Jardim Oceania) mas também em todo o primeiro anel periférico formado por Tambauzinho, 
Bancários, Mangabeira, José Américo, Ernesto Geisel, João Paulo II, Funcionários, Costa e Silva, 
Oitizeiro, Cruz das Armas e Varjão. Destacam-se ainda as baixas densidades (abaixo de 7.000 
hab./km2) em bairros centrais, como Varadouro, Centro, Jaguaribe, Torre, Bairro dos Estados e Bairro 
dos Ipês. 
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Figura 1-5: Densidade demográfica dos municípios da Microrregião de João Pessoa e bairros da capital em 

2018. 
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

A densidade demográfica estimada da capital em 2018 é de 3.786 habitantes/km² utilizando-se a 
totalidade de seu território, mas quando se analisa a densidade somente da área urbanizada de João 
Pessoa chega-se a cerca de 5.801,48 hab. / km². Verifica-se que a mesma é menor que a encontrada 
em outras capitais nordestinas com dimensões similares de mancha urbana, exceto Aracaju, 
conforme o Quadro 1-1.  

 
Quadro 1-1: Comparação da densidade da área urbanizada de João Pessoa. 

 Área urbanizada (km2) População (2018) Densidade (hab/km2) 

Aracaju 115 648.939 5.637,65 

João Pessoa 138 800.604 5.801,48 

Natal 119 803.739 6.758,14 

Maceió 139 1.012.382 7.286,57 

Recife 142 1.637.834 11.505,84 

Fonte dos dados: IBGE, 2018b; EMBRAPA, 2015. / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-
SISTRAN, 2018. 

Para aproximar a escala de análise, é relevante verificar a densidade demográfica de João Pessoa 
por Zona OD (Figura 1-6). As maiores densidades (acima de 17.500 hab./ha.) são encontradas em 
Zonas com padrões de uso e ocupação do solo muito distintos, inseridas nos seguintes bairros da 
capital: Grotão (em perímetro com lotes populares e conjuntos habitacionais habitados por famílias 
de baixa renda); Tambaú (porção com alta taxa de verticalização residencial de alta renda familiar); 
São José (conjuntos habitacionais e comunidade São José); e Bairro dos Ipês (perímetro do Conjunto 
Habitacional Parque dos Ipês).  

Destacam-se ainda Zonas OD com densidades acima de 15.000 hab./ha. localizadas em Mangabeira 
(Zonas OD junto aos eixos das ruas Josefa Taveira e Comerciante Alfredo Ferreira da Rocha), Jardim 
São Paulo, Varjão, Padre Zé e Manaíra. Densidades médias (entre 7.500 e 15.000 hab./ha.) são 
encontradas por toda a orla e em bairros como Valentina, João Paulo II, Cruz das Armas, Mandacaru 
e ao longo do eixo da Av. Epitácio Pessoa. As bordas da mancha urbana da capital, a sudoeste 
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(Mumbaba), sul (Gramame) e sudeste (Portal do Sol), são as que apresentam as menores 
densidades demográficas em João Pessoa, assim como áreas mais centrais como Bairro dos Ipês, 
Portal do Sol, Varadouro e o próprio Centro, além de Castelo Branco (campus da UFPB) e Ilha do 
Bispo (CIMPOR).  

Analisando-se as densidades das Zonas OD inseridas nos demais municípios da Microrregião, 
destacam-se porções mais densas em áreas caracterizadas por loteamentos populares em Santa 
Rita (Bairro Popular), Bayeux (Bairro Imaculada e Centro) e Cabedelo (Ponta de Mato), ainda 
conforme a Figura 1-6. As demais Zonas OD, tanto nesses municípios quanto nos demais (Lucena e 
Conde), apresentam densidades abaixo de 5.000 hab./ha. 

 
Figura 1-6: Densidade demográfica por Zona OD dos municípios da Microrregião de João Pessoa. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

Na Figura 1-7, é possível verificar que a maior parte das Zonas OD dos municípios da Microrregião 
de João Pessoa possuem densidade de 3 a 3,5 pessoas por domicílio. As maiores densidades de 
pessoas por domicílio são encontradas em porções dos municípios de Santa Rita, Lucena e Conde, 
e nos bairros Castelo Branco e Roger, na capital. É relevante destacar que nas Zonas OD na orla e 
nas áreas mais centrais da capital (Centro, Varadouro, Tambiá, Torre, Expedicionários, 
Tambauzinho, Pedro Gondim e Brisamar) há predomínio de domicílios com as menores médias de 
moradores. 
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Figura 1-7: Densidade domiciliar da Microrregião de João Pessoa por Zona OD 2018. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

1.1.2. Trabalho  

A população economicamente ativa compreende o potencial de mão de obra com que pode contar o 
setor produtivo, compreendendo a população ocupada (pessoas que no período de referência 
trabalharam ou estavam de férias) ou desocupada (pessoas desempregadas no período de 
referência, dispostas a trabalhar e procurando trabalho).  

De acordo com dados da PNAD Contínua Trimestral, referente ao segundo trimestre de 2018 (IBGE, 
2018c), no município de João Pessoa há 680 mil pessoas em idade ativa, ou seja, com 14 anos ou 
mais de idade. Destas pessoas, 418 mil (61,4%) correspondem à população economicamente ativa 
(sendo 53,8% ocupada e 7,6% desocupada), e 262 mil (38,6%) correspondem à população 
economicamente inativa, ou seja, pessoas incapacitadas para o trabalho, que desistiram de buscar 
trabalho ou não querem trabalhar (Quadro 1-2). 

Quadro 1-2: Pessoas de 14 anos ou mais em João Pessoa – força de trabalho e condição de ocupação em 
2018 (valores em mil pessoas). 

Total Força de trabalho 
Força de trabalho – 

ocupada 
Força de trabalho – 

desocupada 
Fora da força de 

trabalho 

680 418 366 52 262 

Fonte dos dados: IBGE, 2018c. 

Ao detalhar a composição da população economicamente ativa por faixa etária (Figura 1-8), 
destacam-se as pessoas entre 40 e 59 anos, com 39%, seguidas das pessoas entre 25 a 39 anos. 
Em menores quantidades, observam-se pessoas no extremo mais jovem (entre 14 e 24 anos) e no 
extremo mais velho (acima de 60 anos). 
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Figura 1-8: Gráfico com composição por faixa etária da população economicamente ativa de João Pessoa em 

2018. 
Fonte dos dados: IBGE, 2018c / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 

Da população economicamente ativa ocupada da capital, a maioria enquadra-se com nível de 
instrução de ensino médio completo ou equivalente, e ensino superior completo ou equivalente, 
representando 31% e 30% do total, respectivamente, de acordo com o Quadro 1-3 e o gráfico da 
Figura 1-9. Os ocupados sem instrução ou com menos de um ano de estudo correspondem à menor 
parcela, com apenas 4% da população economicamente ativa ocupada. 

Quadro 1-3: Pessoas de 14 anos ou mais de idade ocupadas por nível de instrução em João Pessoa em 
2018 (valores em mil pessoas). 

Total 

Sem 
instrução e 
menos de 1 

ano de 
estudo 

Ensino 
fundamental 

incompleto ou 
equivalente 

Ensino 
fundamental 
completo ou 
equivalente 

Ensino médio 
incompleto 

ou 
equivalente 

Ensino médio 
completo ou 
equivalente 

Ensino 
superior 

incompleto 
ou 

equivalente 

Ensino 
superior 

completo ou 
equivalente 

366 13 60 21 19 114 28 111 

Fonte dos dados: IBGE, 2018c. 

 
Figura 1-9: População economicamente ativa ocupada por nível de instrução em João Pessoa em 2018. 

Fonte dos dados: IBGE, 2018c / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 

A taxa de desocupação no município, pelos dados da PNAD 2018, ou seja, o percentual de pessoas 
desocupadas em relação às pessoas na força de trabalho, chega a 12,4%. Esse valor é idêntico ao 
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apresentado por Natal e Belo Horizonte, e próximo aos valores de Teresina (12,9%) e Brasília 
(12,2%), conforme apresenta o gráfico da Figura 1-10. 

 
Figura 1-10: Gráfico com taxas de desocupação das capitais brasileiras de acordo com a PNAD 2018. 
Fonte dos dados: IBGE, 2018c / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 

Apesar de as pessoas entre 18 e 24 anos representarem apenas 15% da população economicamente 
ativa em João Pessoa, estas se destacam quando o assunto é desocupação, chegando à marca de 
37% das pessoas desempregadas que seguem à procura de um emprego (Figura 1-11). Na 
sequência, observam-se as faixas etárias entre 25 e 39 anos, com 36% dos desempregados, e 40 a 
59 anos, com 22%. Em menores quantidades, 14 a 17 anos, com 3% dos desocupados, e acima de 
60 anos, com 2%. 

 
Figura 1-11: Gráfico com população desocupada por faixa etária em João Pessoa de acordo com a PNAD 

2018. 
Fonte dos dados: IBGE, 2018c / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 
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De acordo com as informações declaradas na Pesquisa OD, a população de toda a Microrregião que 
exerce atividade remunerada totaliza 416.460 pessoas – o que corresponde a 39,7% do total da 
população da Microrregião, conforme o Quadro 1-4. Vale destacar que trabalhadores autônomos e 
informais representam 40,6% do total de pessoas exercendo atividades remuneradas na Microrregião 
(38,0% na capital e acima de 50% em Conde e Lucena). Na Microrregião, os aposentados 
correspondem a 15,6% da população, as donas de casa a 12,8% e os estudantes a 22,6%. Ainda de 
acordo com o Quadro 1-4, 8,0% da população da capital que declarou atividade na Pesquisa OD 
encontrava-se desempregada. 

Quadro 1-4: População por atividade principal. 

GRUPO Atividade Principal 
JOÃO 

PESSOA 
BAYEUX CABEDELO CONDE LUCENA 

SANTA 
RITA 

Total Geral 
% Total 
Geral 

A 

TRAB. COMERCIO (formal) 38.417 5.006 3.515 366 - 4.109 51.412 4,9% 

PREST. DE SERVICO 
(formal) 

76.996 5.272 4.214 2.110 737 7.147 96.476 9,2% 

TRAB. INDUSTRIA (formal) 8.377 1.749 416 80 - 4.808 15.429 1,5% 

FUNC. PUBLICO 57.566 4.253 3.126 977 890 2.752 69.564 6,6% 

PROF. LIBERAL 13.123 250 575 50 - 507 14.505 1,4% 

sub total A 194.478 16.530 11.846 3.582 1.627 19.323 247.387 23,6% 

B 

AUTONOMO 83.282 10.964 8.329 2.111 1.849 12.530 119.066 11,4% 

TRAB. COMERCIO (informal) 10.510 1.483 1.017 216 55 2.016 15.298 1,5% 

PREST. DE SERVICO 
(informal) 

25.222 1.427 1.394 1.906 1.169 2.469 33.588 3,2% 

TRAB. INDUSTRIA (informal) 601 147 120 - - 254 1.122 0,1% 

sub total B 119.615 14.021 10.860 4.233 3.074 17.269 169.073 16,1% 

C 

DONA DE CASA 91.036 11.003 7.381 2.835 1.157 20.619 134.029 12,8% 

ESTUDANTE 173.571 18.337 11.490 5.925 1.520 25.821 236.663 22,6% 

APOSENTADO 117.259 15.017 8.532 1.833 3.630 17.028 163.298 15,6% 

DESEMPREGADO 60.908 10.436 7.499 2.434 701 16.317 98.296 9,4% 

sub total C 442.773 54.793 34.902 13.026 7.007 79.785 632.286 60,3% 

 

Subtotal Declarado 756.867 85.344 57.608 20.842 11.708 116.377 1.048.747 100,0% 

OUTROS / NÃO 
DECLARADOS 

87.272 11.206 9.062 2.523 1.236 17.515 128.814  

TOTAL 844.138 96.550 66.671 23.365 12.944 133.892 1.177.560  

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

 Atividade principal – emprego formal e informal 

De acordo com a Figura 1-12, a população residente que revelou exercer atividade principal em 
emprego formal e informal apresenta, de acordo com a Pesquisa OD, uma maior participação 
percentual nos bairros centrais e nos bairros a leste do município de João Pessoa. Por outro lado, os 
bairros a sudoeste da capital, como Jardim Veneza e Ernani Sátiro, apresentam os menores 
percentuais, acompanhando os padrões de menores rendas domiciliares. Destaca-se, na 
Microrregião, o município de Cabedelo – que possui zonas com mais de 40% da população tendo 
como atividade principal emprego formal e informal. 
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Figura 1-12: Participação da população com atividade principal declarada em emprego formal e informal na 

Microrregião de João Pessoa de acordo com a Pesquisa OD 2018. 
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

 Atividade principal – estudante 

As pessoas pesquisadas pela OD 2018 que declararam ter os estudos como atividade principal 
tiveram uma maior participação percentual da população em porções de bairros localizados ao sul 
do município de João Pessoa, como Água Fria, José Américo e Costa do Sol, assim como no 
município de Conde. Bairros de maior renda domiciliar – e que se destacaram com maior participação 
de pessoas ocupadas com atividade de trabalho, como Brisamar, Manaíra e Tambaú – apresentam 
menor participação da população na atividade principal estudante (ver Figura 1-13).  

   
Figura 1-13: Porcentagem da população que declarou os estudos como atividade principal na Microrregião de 

João Pessoa, por Zona OD. 
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 
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 Atividade principal – aposentado 

A população que se declarou aposentada apresenta-se distribuída de maneira homogênea na 
Microrregião de João Pessoa, conforme a Figura 1-14, variando em sua maioria entre 10 e 30% do 
total pesquisado. Entretanto, bairros de maior renda na capital, ao longo do eixo da Avenida 
Presidente Epitácio Pessoa, como Torre, Tambauzinho e Brisamar, apresentam maior participação 
percentual que os bairros ao sul do município. Na Microrregião, destaca-se Lucena com maiores 
índices (30 a 40%) de população aposentada.  

    

Figura 1-14: Porcentagem da população que se declarou aposentada na Microrregião de João Pessoa, por 
Zona OD. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

 Atividade principal – dona de casa 

A população que declarou exercer como atividade principal a função de dona de casa apresenta, 
conforme a Figura 1-15, uma maior participação (entre 20 e 30%) em bairros do município de João 
Pessoa com menores rendas médias, como Ilha do Bispo e bairros ao sul e a oeste. Na orla da capital 
e em bairros mais centrais, tal participação dificilmente ultrapassa 10% da população. Na 
Microrregião, destacaram-se Zonas OD em Santa Rita com as maiores proporções de donas de casa 
no total da população residente. 
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Figura 1-15: Porcentagem da população que exerce como atividade principal a função de dona de casa na 

Microrregião de João Pessoa, por Zona OD. 
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

 Atividade principal – desempregado 

Conforme observamos na Figura 1-16, a Pesquisa OD apresenta, em relação à declaração de 
desemprego da população da Microrregião de João Pessoa, maiores percentuais (entre 10 e 20%) 
em Zonas localizadas nos bairros a oeste e sul da capital, assim como em áreas centrais como Roger, 
Padre Zé e Alto do Céu. Em sua maioria, são também bairros que apresentam as menores rendas 
médias da cidade, exceto pelo bairro Altiplano Cabo Branco (com 10,2% de sua população 
desempregada). Nas Zonas entre o Centro e Tambaú, e por quase toda a orla, a participação de 
desempregados no total da população residente é inferior a 10%. Em relação aos demais municípios, 
Lucena apresenta o menor percentual (5,5%) de população declarada desempregada. Os demais 
municípios possuem a maioria de suas Zonas com a população desempregada representando entre 
10% e 20% do total. 
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Figura 1-16: Participação da população desempregada por Zona OD na Microrregião de João Pessoa. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

Os dados da Pesquisa OD permitem ainda a espacialização das taxas de desemprego da população 
na totalidade dos municípios da Microrregião e por bairro da capital, apresentadas na Figura 1-17. 
Lucena tem a menor taxa, com 6,78% da população desempregada, seguida pela capital (7,89%), 
Conde (13,32%), Bayeux (12,04%), Cabedelo (13,42%) e Santa Rita (14,33%). Bairros centrais de 
João Pessoa, como Roger, Varadouro e Alto do Céu, apresentam as maiores proporções de pessoas 
desocupadas, com taxas de desocupação entre 12,5 e 15%, além de Trincheiras (na faixa entre 10 
e 12,5%). Áreas periféricas como Cruz das Armas, Oitizeiro e Jardim Veneza, e as do extremo sul 
(Bairro das Indústrias, Mumbaba, Gramame) também apresentam população com altas taxas de 
desocupação (entre 10 e 12,5%). Os bairros da Zona Leste apresentam em conjunto as menores 
taxas, exceto por Altiplano.   

    
Figura 1-17: Taxas de desemprego por municípios da Microrregião e bairros de João Pessoa. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 
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A partir dos dados do Cadastro Multifinalitário da Prefeitura de João Pessoa, pode-se mapear a 
distribuição dos usos não residenciais por lote do município (Figura 1-18), indicando que as regiões 
que concentram empregos estão no Bairro das Indústrias, no centro da cidade e ao longo de grandes 
eixos, como o da Av. Epitácio Pessoa, Av. Sen. Ruy Carneiro, Av. Gov. Flávio Ribeiro Coutinho, Av. 
Hilton Souto Maior, Av. Min. José Américo de Almeida e no trecho urbano da Rod. Gov. Antônio 
Mariz. Tais atividades também ocorrem de maneira dispersa pelo território urbano, seja nos miolos 
de bairros ou em eixos específicos com concentrações de atividades não residenciais, configurando 
centralidades terciárias de âmbito local.  

Assim, verifica-se que as concentrações de pessoas desocupadas não se relacionam somente às 
distâncias em relação às oportunidades de emprego – caso das altas taxas de desocupação de 
moradores das áreas centrais, próximas a muitos postos de trabalho. Por outro lado, o desemprego 
significativo encontrado nos bairros no extremo sul e a falta de atividades não residenciais revelam 
mais uma característica da segregação socioespacial dessa região da cidade. 

 
Figura 1-18: Localização dos usos não residenciais no Município de João Pessoa. 

Fonte dos dados: JOÃO PESSOA, 2018. / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 
2019. 

1.1.3. Renda  

Conforme observado na PNAD do segundo trimestre de 2018 (IBGE, 2018c), no município de João 
Pessoa o rendimento médio nominal das pessoas economicamente ativas ocupadas na capital foi de 
R$ 2.866,00. Os valores diferem-se quando detalhados em rendimento médio de homens e mulheres, 
sendo R$ 3.235,00 e R$ 2.427,00, respectivamente (Quadro 1-5).  

Quadro 1-5: Evolução do rendimento médio nominal de todos os trabalhos, efetivamente recebido no mês de 
referência, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência em João Pessoa 

(2018). 
Ano Total Homens Mulheres 

2012 R$ 1.465,00 R$ 1.582,00 R$ 1.316,00 

2013 R$ 1.806,00 R$ 2.057,00 R$ 1.502,00 

2014 R$ 2.052,00 R$ 2.278,00 R$ 1.780,00 

2015 R$ 2.273,00 R$ 2.591,00 R$ 1.909,00 

2016 R$ 2.689,00 R$ 3.004,00 R$ 2.342,00 

2017 R$ 2.704,00 R$ 3.020,00 R$ 2.350,00 

2018 R$ 2.866,00 R$ 3.235,00 R$ 2.427,00 

Fonte: IBGE, 2018c. 
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Analisando o histórico dos valores apresentados no gráfico da Figura 1-19, nota-se que, entre 2012 
e 2016, o rendimento do pessoense apresentou crescimento de 83,55%, indo de R$ 1.465,00 a R$ 
2.689,00. Entre 2016 a 2017, verifica-se estabilização do valor, que voltou a crescer em 2018. 

 
Figura 1-19: Evolução do rendimento médio nominal de todos os trabalhos, efetivamente recebido no mês de 
referência, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência em João Pessoa. 

Fonte dos dados: IBGE, 2018c / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 

Ao longo do histórico de rendimento, percebe-se que de 2012 até os dias atuais os homens têm 
apresentado rendimentos superiores às mulheres em João Pessoa. Verificando a diferença entre 
esses valores (Figura 1-20), tem-se que os rendimentos masculinos são, em média, 30% superiores 
aos femininos. 

 
Figura 1-20: Histórico da diferença entre o rendimento médio nominal de homens e mulheres em João 

Pessoa. 
Fonte dos dados: IBGE, 2018c / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 

Comparando o rendimento médio nominal de João Pessoa com as demais capitais brasileiras (Figura 
1-21), percebe-se que a cidade tem a 12ª posição no ranking dos maiores rendimentos, sendo a 
segunda capital do Nordeste, ficando logo atrás de Recife. 
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Figura 1-21: Capitais brasileiras e seus rendimentos médios nominais em 2018. 

Fonte dos dados: IBGE, 2018c / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 

Analisando a espacialização atual da renda média domiciliar, de acordo com os mapas da Figura 1-
22, elaborados com dados da Pesquisa Origem e Destino realizada em 2018, verifica-se que a capital 
tem a maior renda média mensal domiciliar da região, na faixa de R$3.174,00 , seguida por Cabedelo 
(R$ 2.344,00), Lucena (R$ 2.004,00), Conde (R$ 1.929,00), Bayeux (R$ 1.841,00) e Santa Rita (R$ 
1.1815,00).  

Quanto à renda analisada por bairro da capital, é notável a predominância da faixa de 1 a 2 salários 
mínimos (valores bem inferiores à média de João Pessoa) em bairros da Zona Oeste (Oitizeiro, 
Jardim Veneza), parte da Zona Norte (Alto do Céu), no Centro (Varadouro e Trincheiras) e, 
principalmente, na área periférica da Zona Sul da cidade (Muçumagro, Gramame, Costa e Silva, 
Mumbaba). Rendas médias domiciliares de 2 a 3 salários mínimos (também abaixo da média 
municipal) caracterizam periferias tradicionais da cidade (nas Zonas Sul e Sudeste), como Cruz das 
Armas, Cristo Redentor, Ernesto Geisel, Cuiá, Valentina, Mangabeira e José Américo, mas também 
áreas centrais como Roger, Jaguaribe e Tambiá. Outros setores centrais (como o próprio Centro, 
Torre e Expedicionários) apresentam rendas médias ligeiramente acima do rendimento domiciliar 
médio do município, na faixa de 3 a 4 s.m. por domicílio. 

Na Zona Leste da cidade encontram-se as maiores rendas médias domiciliares, principalmente nos 
bairros da orla, como Bessa, Manaíra, Tambaú e Cabo Branco, além de Bancários e Altiplano Cabo 
Branco, com valores acima de 5 salários mínimos. Destacam-se ainda os bairros ao longo do eixo da 
Av. Epitácio Pessoa (Bairro dos Estados, Pedro Gondim, Tambauzinho, Miramar e Brisamar). É 
interessante notar, próximas aos bairros de maior renda, vizinhanças na faixa de renda 
imediatamente inferior (de 4 a 5 s.m.), como Jardim Oceania, Aeroclube e Jardim Cidade 
Universitária. 
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Figura 1-22: Renda média domiciliar nos municípios da Microrregião e por bairro de João Pessoa. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

A Pesquisa OD de 2018 indicou ainda que 63% dos domicílios da área de estudo possuem renda de 
até 3 salários mínimos. Este percentual varia entre os municípios da Microrregião: de 58% em João 
Pessoa a 85% em Santa Rita. O município de Cabedelo apresenta uma distribuição percentual de 
domicílios por faixa de renda similar à de João Pessoa. 

Fazendo-se uma ponderação da média de salários mínimos de cada faixa, obtém-se que a renda 
média domiciliar da área de estudo é de 3,58 salários mínimos. João Pessoa e Cabedelo apresentam 
as maiores médias salariais (3,98 e 3,66 s.m. respectivamente), como mostra o Quadro 1-6. Na 
sequência, é possível comparar graficamente o percentual da população em cada faixa de renda 
domiciliar por município da área de estudo (Figura 1-23). 

Quadro 1-6: Quantidade de domicílios por faixa de renda. 

Município 
menor 
que 1 
s.m. 

entre 1 e 
3 s.m. 

entre 3 e 
5 s.m. 

entre 5 e 
10 s.m. 

entre 10 
e 15 s.m. 

entre 15 
e 20 s.m. 

maior 
que 20 

sm 

Total 
Geral 

Média 
de 

S.M. 

JOÃO PESSOA 51.078 110.457 39.680 62.033 10.885 2.513 1.425 278.070 3,98 

BAYEUX 9.426 15.052 3.983 1.704 137 - - 30.302 2,31 

CABEDELO 5.274 7.842 3.738 5.054 357 24 147 22.436 3,66 

CONDE 3.008 2.718 1.083 282 89 - - 7.180 2,23 

LUCENA 1.767 1.385 460 201 - - - 3.813 2,07 

SANTA RITA 14.802 20.956 4.094 1.820 137 33 - 41.841 2,13 

Total Geral 85.356 158.409 53.038 71.095 11.605 2.570 1.572 383.643 3,58 

S.M. ponderação 1,00 2,00 4,00 7,50 12,50 17,50 22,50   

Participação 22,2% 41,3% 13,8% 18,5% 3,0% 0,7% 0,4% 100,0%  

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 
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Figura 1-23: População por faixa de renda domiciliar. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

Ao se analisar a distribuição espacial das rendas médias domiciliares por Zona OD, conforme a Figura 
1-24, evidencia-se a concentração das maiores rendas da Microrregião (acima de 7,5 s.m.) na porção 
leste da capital, tanto na orla (notadamente Manaíra e Tambaú) quanto ao longo do eixo da Av. 
Epitácio Pessoa (em especial Miramar). De fato, apenas os municípios de João Pessoa e Cabedelo 
possuem zonas com renda média domiciliar acima de 3 salários mínimos, o que revela o padrão 
predominante de localização da alta renda junto à orla do Atlântico. As menores rendas médias 
domiciliares ocorrem, por outro lado, nas Zonas OD das porções mais a sul e sudoeste da capital, 
assim como nos demais municípios da Microrregião.   

    
Figura 1-24: Renda média domiciliar na Microrregião de João Pessoa, por Zona OD 2018. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

É relevante, aqui, retomar as informações apresentadas anteriormente sobre o crescimento 
populacional na capital paraibana. Pela Figura 3-4, verificou-se que os maiores crescimentos 
populacionais ocorreram (entre 2010 e 2018) nas porções sul e sudeste do município de João 
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Pessoa, o que incluía regiões periféricas (Cuiá, Gramame e Planalto Boa Esperança) e litorâneas 
(Portal do Sol e Altiplano Cabo Branco). Assim, o crescimento populacional que ocorreu na parte 
litorânea da região leste da capital configura-se como sendo de famílias de alta renda média (acima 
de 6 salários mínimos), diferente do crescimento populacional da região sul periférica, onde a renda 
média das famílias é inferior a 3 salários mínimos.  

A espacialização da renda atual dos domicílios da capital pode ser verificada ainda, de maneira 
alternativa, por meio do mapeamento do padrão de acabamento de edificações do município (Figura 
1-25), de acordo com os dados dos lotes presentes no Cadastro Multifinalitário da Prefeitura da 
capital.  

 
Figura 1-25: Padrão de acabamento das edificações de João Pessoa. 

Fonte dos dados: JOÃO PESSOA, 2018. Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

Percebe-se o predomínio das edificações de alto padrão nos bairros ao longo do eixo da Av. Epitácio 
Pessoa e em toda a orla. Padrões médios predominam em bairros como Jardim Cidade Universitária, 
Anatólia, Jaguaribe, Bancários, José Américo, Cristo Redentor, Cuiá, Ernesto Geisel, João Paulo II, 
Valentina, Torre e Funcionários. O predomínio das edificações de baixo padrão ocorre tanto em  
bairros centrais (como Alto do Céu, Mandacaru, Padre Zé, Varadouro, Trincheiras e Roger), quanto 
na região sul (Cruz das Armas, Oitizeiro, Varjão, Jardim Veneza, Bairro das Indústrias) e Sudeste 
(Mangabeira) e extremo sul (Muçumagro, Paratibe, Planalto Boa Esperança, Gramame). 

Ainda como aproximação, tendo em vista a espacialização da renda atual dos domicílios da 
Microrregião, é relevante verificar o mapeamento do consumo médio mensal domiciliar de energia 
elétrica dos clientes residenciais da ENERGISA. Os mapas da Figura 1-26 indicam que Cabedelo 
tem o maior consumo médio mensal por domicílio (175,16 kWh), seguido por João Pessoa (169,57 
kWh), Bayeux (128,57 kWh), Santa Rita (119,93 kWh) e Conde (101,31 kWh). Não há dados 
disponíveis para Lucena.  
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Figura 1-26: Consumo médio de energia elétrica dos clientes residenciais da ENERGISA, por município da 

Microrregião e bairros de João Pessoa. 
Fonte dos dados: ENERGISA, 2018 / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

Já quanto aos bairros da capital, verifica-se que os clientes com maior consumo se localizam nas 
áreas de maior renda domiciliar do município, ou seja, na parte da Zona Leste junto à orla. Destacam-
se os bairros de Manaíra, Brisamar, Miramar, Altiplano Cabo Branco e Portal do Sol. Jardim Oceania, 
Tambaú, Cabo Branco, Bairro dos Estados e Pedro Gondim também apresentam alto consumo. Os 
bairros do extremo sul são os que apresentam menores médias de consumo. 

1.1.4. Posse de automóvel e motocicletas 

Uma expressão do crescimento recente da renda no Município de João Pessoa – e que tem íntima 
relação com as escolhas dos modos de transporte utilizados para realizar viagens – é a evolução da 
frota de automóveis particulares. Segundo os dados do Denatran, esta cresceu 77% no período entre 
2008 e 2018 (passando de 118.120 para 209.624 automóveis particulares), representando um 
significativo aumento da taxa de motorização da população pessoense (de 170,43 para 261,92 
automóveis por 1.000 habitantes em 2018). O Quadro 1-7 sintetiza os dados de frota de automóveis 
do Denatran para a capital paraibana e para os municípios da Microrregião – que em seu conjunto 
apresentou incremento de 82% na frota – e o Quadro 1-8 quantifica a evolução da taxa de 
motorização na Microrregião. 

Contudo, segundo as informações da Pesquisa OD (apresentadas no Quadro 1-9), em 2018 o índice 
de motorização médio da Microrregião era de 167 automóveis por 1.000 habitantes. Individualmente, 
o município de João Pessoa apresentava um índice de 196 automóveis por 1.000 habitantes, 
enquanto os demais municípios, com exceção a Cabedelo, apresentam índices inferiores a 100 
auto/hab. Já quanto à média de automóveis por família, só João Pessoa possui média maior que 1 
carro a cada duas famílias (0,59 auto/família).  

Os dados da Pesquisa OD constantes do Quadro 1-9 indicam também a distribuição do percentual 
de domicílios por posse de automóveis, para cada município da Microrregião. Em João Pessoa, 
53,2% das famílias não possuem automóveis, enquanto, nos demais municípios, este percentual é 
superior a 60%, chegando até 79,8% em Lucena.  
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Quadro 1-7: Evolução da frota de automóveis na Microrregião de João Pessoa. 

Município 
Ano 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Bayeux 6.654 7.189 8.143 9.133 9.773 10.520 11.237 11.748 12.157 12.618 13.071 

Cabedelo 6.797 7.546 8.592 9.378 9.880 10.714 11.399 11.777 11.905 11.989 12.379 

Conde 692 807 981 1.184 1.300 1.447 1.617 1.747 1.842 1.986 2.107 

João Pessoa 118.120 128.651 140.792 151.316 162.469 172.667 181.934 189.677 195.416 201.990 209.624 

Lucena 325 378 442 498 567 639 702 757 795 855 925 

Santa Rita 7.733 8.409 9.671 10.904 11.795 12.943 14.165 15.115 15.851 16.628 17.517 

TOTAL 140.321 152.980 168.621 182.413 195.784 208.930 221.054 230.821 237.966 246.066 255.623 

Fonte: DENATRAN, 2018. 

Quadro 1-8: Evolução da taxa de motorização (automóveis) na Microrregião de João Pessoa. 

Município 
Ano 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Bayeux 69,70 74,73 81,66 91,21 97,20 110,51 117,45 122,20 125,87 130,07 135,38 

Cabedelo 133,11 145,49 148,28 158,67 164,05 169,97 177,11 179,43 178,06 176,22 185,65 

Conde 33,84 38,71 45,84 54,35 58,68 62,60 68,65 72,87 75,55 80,18 86,63 

João Pessoa 170,43 183,20 194,59 206,39 218,82 224,36 233,03 239,66 243,75 248,88 261,92 

Lucena 28,91 33,21 37,68 41,91 47,14 51,28 55,56 59,12 61,32 65,16 71,46 

Santa Rita 61,44 66,33 80,38 89,99 96,69 97,41 105,77 112,01 116,62 121,50 128,98 

TOTAL 140,72 151,57 162,98 174,19 184,80 190,58 198,99 205,19 209,03 213,71 224,90 

Fonte: DENATRAN, 2018. 

Quadro 1-9: Posse de automóveis e índice de motorização por família na Microrregião de João Pessoa 
(2018). 

Município 
Posse de Auto / família 

auto / família 
Autos / 
1.000 
hab. 0 Auto 1 Auto 2 Auto 3 Auto 4 Auto Total 

JOÃO PESSOA 53,2% 36,7% 8,5% 1,4% 0,2% 100,0% 0,59 196 

BAYEUX 74,3% 23,8% 1,7% 0,2% 0,0% 100,0% 0,28 88 

CABEDELO 62,3% 34,9% 2,3% 0,5% 0,0% 100,0% 0,41 139 

CONDE 76,2% 22,1% 1,8% 0,0% 0,0% 100,0% 0,26 80 

LUCENA 79,8% 18,7% 1,4% 0,0% 0,0% 100,0% 0,22 64 

SANTA RITA 78,0% 19,7% 2,0% 0,3% 0,0% 100,0% 0,25 78 

Total Geral 58,8% 33,3% 6,7% 1,1% 0,2% 100,0% 0,51 167 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

Pelo Quadro 1-10, também com dados da Pesquisa OD 2018, verifica-se que 49,4% das famílias 
com até 3 salários mínimos não possuem automóvel no município de João Pessoa. Considerando 
todas as faixas de renda, 10,1% das famílias possuem mais de um automóvel. Pode-se notar, ainda 
pelo Quadro 1-10, que a relação de automóveis por família cresce conforme aumenta a faixa de renda 
média domiciliar. Assim, enquanto famílias com renda de até 1 s.m. possuem em média 0,01 
automóvel (ou seja, 1 automóvel para cada 10 famílias nessa faixa de renda), famílias com renda 
superior a 5 s.m. possuem, em média, mais de 1 carro (1,15 a 1,46). 
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Quadro 1-10: Posse de automóveis e índice de motorização por faixa de renda (João Pessoa). 

João Pessoa 
% de posse de automóveis / família auto / 

família 
Autos / 

1000 hab. 0 Auto 1 Auto 2 Auto 3 Auto 4 Auto Total 

menor que 1 s.m. 18,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 18,2% 0,01 5 

entre 1 e 3 s.m. 31,4% 8,0% 0,4% 0,0% 0,0% 39,8% 0,22 76 

entre 3 e 5 s.m. 2,1% 10,9% 1,2% 0,1% 0,0% 14,3% 0,96 295 

entre 5 e 10 s.m. 1,2% 14,9% 5,3% 0,9% 0,1% 22,4% 1,27 451 

entre 10 e 15 s.m. 0,3% 2,1% 1,2% 0,2% 0,1% 3,9% 1,40 468 

entre 15 e 20 s.m. 0,1% 0,4% 0,3% 0,1% 0,1% 0,9% 1,46 462 

maior que 20 s.m. 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% 0,5% 1,15 458 

Média 53,2% 36,7% 8,5% 1,4% 0,2% 100,0% 0,59 196 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

Ao analisar espacialmente a taxa de motorização no território de João Pessoa, conforme a Figura 1-
27, verifica-se que as maiores taxas se encontram nas zonas de alta renda, na região leste da capital 
– junto à orla, do Bessa à Ponta do Seixas, e no eixo da Av. Epitácio Pessoa, mas também nas 
regiões de Água Fria, Bancários, Anatólia, Jardim Cidade Universitária e Portal do Sol.  

 
Figura 1-27: Taxa de motorização (automóvel) por Zona OD na Microrregião de João Pessoa. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

Outra importante análise diz respeito às taxas de motorização relacionadas à posse de motocicletas 
– modo de transporte financeiramente mais acessível que tem se tornado a opção utilizada por 
populações de baixa renda quando os serviços de transporte coletivo não atendem suas 
necessidades de deslocamento. O Quadro 1-11 apresenta a distribuição percentual de domicílios por 
posse de motocicletas em cada município da Microrregião, de acordo com os dados da OD 2018. O 
índice de motorização médio da Microrregião é de 60 motocicletas para 1.000 habitantes, mas nos 
municípios de Cabedelo e Lucena os índices são muito superiores à média regional, ultrapassando 
70 motos por 1.000 habitantes. 
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Quadro 1-11: Posse de motocicletas e índice de motorização. 

Município 
Posse de Moto / família 

Moto / família 
Motos / 

1000 
hab. 0 Moto 1 Moto 2 Moto 3 Moto 4 Moto Total 

JOÃO PESSOA 83,6% 15,3% 1,0% 0,1% 0,0% 100,0% 0,18 59 

BAYEUX 84,2% 14,8% 0,9% 0,0% 0,0% 100,0% 0,17 53 

CABEDELO 79,3% 19,8% 0,9% 0,0% 0,0% 100,0% 0,22 73 

CONDE 84,3% 14,8% 0,5% 0,0% 0,4% 100,0% 0,17 55 

LUCENA 76,2% 22,2% 1,6% 0,0% 0,0% 100,0% 0,25 75 

SANTA RITA 80,6% 18,7% 0,6% 0,1% 0,0% 100,0% 0,20 63 

Total Geral 83,0% 16,0% 0,9% 0,1% 0,0% 100,0% 0,18 60 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

No município de João Pessoa, a Pesquisa OD 2018 indicou que a motocicleta se tornou uma solução 
amplamente adotada nos domicílios com rendas médias e baixas. Como pode ser visto no Quadro 
1-12, somente os números de motos por famílias de renda entre 1 e 3 salários mínimos (0,24) e entre 
3 e 5 s. m. (0,22) são maiores que a média do município (0,18).  

Considerando todas as faixas de renda, apenas 1,1% das famílias possuem mais de uma motocicleta. 
No caso das motocicletas, distintamente à posse de automóveis, o aumento da renda não resulta em 
um aumento de motocicletas por habitantes.  

Quadro 1-12: Posse de motocicletas e índice de motorização por faixa de renda (João Pessoa). 

João Pessoa 
% de posse de motocicletas / família 

moto / família 
Motos / 

1000 hab. 0 Moto 1 Moto 2 Moto 3 Moto 4 Moto Total 

menor que 1 sm 17,2% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 18,2% 0,06 19 

entre 1 e 3 sm 30,9% 8,5% 0,4% 0,0% 0,0% 39,8% 0,24 80 

entre 3 e 5 sm 11,4% 2,6% 0,2% 0,0% 0,0% 14,3% 0,22 68 

entre 5 e 10 sm 19,4% 2,8% 0,2% 0,0% 0,0% 22,4% 0,14 51 

entre 10 e 15 sm 3,4% 0,3% 0,1% 0,0% 0,0% 3,9% 0,14 48 

entre 15 e 20 sm 0,8% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,9% 0,09 30 

maior que 20 sm 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,02 6 

Média 83,6% 15,3% 1,0% 0,1% 0,0% 100,0% 0,18 59 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

A Figura 1-28 indica que as maiores taxas de motorização por motocicleta na Microrregião de João 
Pessoa são encontradas nas Zonas OD com as menores taxas de motorização por automóvel – e 
vice e versa. Assim, as maiores taxas de motorização por motocicleta estão também em regiões de 
mais baixa renda média familiar, tanto no município de João Pessoa quanto nos demais municípios 
da Microrregião. 
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Figura 1-28: Taxa de motorização (motocicleta) por Zona OD na Microrregião de João Pessoa. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

1.1.5. Desenvolvimento social 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDH-M é uma medida composta de indicadores 
de três dimensões do desenvolvimento humano: longevidade, educação e renda. O índice varia de 0 
a 1, sendo que quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano. Em 2010, o IDH-M de 
João Pessoa foi de 0,763, valor dentro da faixa de alto desenvolvimento humano, pelo IDH Global, 
compreendida entre 0,700 e 0,799. A capital tem o maior IDH-M da Microrregião, onde somente o 
município de Cabedelo também apresenta índice considerado alto (0,748). Bayeux (0,649), Santa 
Rita (0,627), Conde (0,618) e Lucena (0,583) têm índices médios de desenvolvimento (entre 0,550 e 
0,699). 

O componente de maior contribuição para o alto IDH-M de João Pessoa é o de Longevidade, com 
0,832, seguido pelo de Renda, com 0,770, e pelo de Educação, com 0,693. No período entre 1991 e 
2010, o componente de maior crescimento absoluto foi o de Educação, passando de 0,384 para 
0,693. A capital apresentou aumento constante do seu IDH-M nesse período, com crescimento de 
16,88% entre 1991 e 2000, e 18,48% entre 2000 e 2010. O Quadro 1-13 apresenta os componentes 
e o crescimento do IDH-M de João Pessoa no período de análise. Na Figura 1-29, também é 
apresentado o crescimento do IDH-M de outras localidades como parâmetros de comparação 
(mínimo e máximo de municípios brasileiros, da Paraíba e do Brasil). 

Quadro 1-13: Componentes do IDH-M de João Pessoa nos anos 1991, 2000 e 2010. 
IDH-M e componentes 1991 2000 2010 

IDH-M Educação 0,384 0,523 0,693 

População de 18 anos ou mais com fundamental completo (%) 46,85 52,59 66,25 

Populaçãode 5 a 6 anos na escola (%) 58,28 85,36 92,59 
 
 
  

População de 11 a 13 anos nos anos finais do fundamental REGULAR 
SERIADO ou com fundamental completo (%) 

38,58 58,12 85,46 

População de 15 a 17 anos com fundamental completo (%) 24,72 37,57 57,48 

População de 18 a 20 anos com ensino médio completo (%) 17,50 27,26 47,88 

IDH-M Longevidade 0,660 0,720 0,832 

Esperança de vida ao nascer (anos) 64,60 68,22 74,89 

IDH-M Renda 0,659 0,710 0,770 

Renda per capita (R$) R$ 483,07 R$ 662,85 R$ 964,82 

IDH-M Total 0,551 0,644 0,763 

Fonte: ATLAS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL, 2013. 
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Figura 1-29: Gráfico da Evolução do IDH-M de João Pessoa no contexto nacional e estadual.  

Fonte dos dados: ATLAS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL, 2013 / Elaboração: 
CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2017. 

Esses dados do IDH-M de João Pessoa não estão disponíveis por bairro do município, mas, para 
auxiliar na espacialização das informações sobre as condições de vida da população pessoense, 
pode-se recorrer a informações um pouco mais antigas e que indicam os padrões de desenvolvimento 
da cidade. Pelo mapeamento do IDH por bairro realizado pelo estudo Topografia Social de João 
Pessoa (JOÃO PESSOA, 2009), por exemplo, com dados do Censo 2000, é possível verificar (Figura 
1-30) que as áreas com maiores deficiências se encontravam nas zonas Sul e Oeste do Município, 
além de porções da Zona Norte (Mandacaru) e Leste (Portal do Sol – então pouco desenvolvido). 

 
Figura 1-30: Índice de desenvolvimento humano por bairros de João Pessoa. 

Fonte: JOÃO PESSOA, 2009. 

Esse padrão verificado no início dos anos 2000 manteve-se na cidade, conforme apresentado no 
mapa de Vulnerabilidade Social em João Pessoa, constante do documento Plano de Ação João 
Pessoa Sustentável – elaborado pelo BID e parceiros na Iniciativa Cidades Emergentes e 
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Sustentáveis – ICES em 2014. De acordo com a Figura 1-31, verifica-se que as áreas de maior 
vulnerabilidade social se localizam ao sul e a oeste do município, locais em que a infraestrutura 
inadequada se associa à concentração de população de baixa renda e baixo nível de escolaridade. 
Já as regiões norte e nordeste, com população de média e alta renda, apresenta maior oferta de 
serviços de educação, saúde e infraestrutura urbana adequada. 

 
Figura 1-31: Vulnerabilidade Social em João Pessoa e Aglomerados subnormais. 

Fonte: BID et. al., 2014. 

1.1.6. Educação 

 Equipamentos e serviços de educação 

De acordo com o Censo Educacional de 2015, elaborado pelo Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, uma autarquia federal vinculada ao Ministério da 
Educação – MEC, João Pessoa contava com 271 pré-escolas, 367 escolas de ensino fundamental e 
106 escolas de ensino médio (INEP, 2016). O número de matrículas no ensino pré-escolar era de 
12.873, no ensino fundamental de 94.940 e no ensino médio de 27.392. Quanto aos docentes, foram 
contabilizados 768 docentes na rede pré-escolar, 5.121 no ensino fundamental e 2.039 no ensino 
médio. A Figura 1-32 mostra a evolução histórica do número de escolas, e a Figura 1-33 apresenta 
a evolução história do número de matrículas, ambas para os ensinos pré-escolar, fundamental e 
médio. 
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Figura 1-32: Gráfico com série histórica do número de escolas no ensino pré-escolar, fundamental e médio 

em João Pessoa entre 2005 e 2015.  
Fonte dos dados: INEP, 2016 / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2017. 

 
Figura 1-33: Gráfico com série histórica do número de matrículas no ensino pré-escolar, fundamental e médio 

em João Pessoa entre 2005 e 2015. 
Fonte dos dados: INEP, 2016 / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2017. 

De acordo com o INEP (2016), em 2015 foram registradas 67.221 matrículas no ensino superior de 
João Pessoa, sendo a maior parte delas na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), com 22.817 
matrículas (33,9%). A segunda instituição em número de matrículas foi o Centro Universitário de João 
Pessoa (UNIPÊ), com 15.602 matrículas (23,2%). Nota-se que essas duas instituições concentram 
mais da metade das matrículas de ensino superior da capital paraibana, totalizando 38.419 matrículas 
(57,1%). O número de alunos ingressantes, em 2015, foi de 17.942 e o de concluintes foi de 6.546. 
A Figura 1-34 mostra a série histórica de alunos matriculados, ingressantes e concluintes no ensino 
superior de João Pessoa para o período de 2010 a 2016. As Figuras 1-35 e 1-36 apresentam o 
número de matrículas e instituições, respectivamente, por dependência administrativa, para o mesmo 
período. 
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Figura 1-34: Gráfico com série histórica de alunos no Sistema de Ensino Superior de João Pessoa entre 2010 

e 2016. 
Fonte dos dados: INEP, 2016 / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2017. 

 
Figura 1-35: Gráfico com matrículas por dependência administrativa em João Pessoa entre 2010 e 2016. 

Fonte dos dados: INEP, 2016 / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2017. 

 
Figura 1-36: Gráfico com série histórica de Instituições de Ensino Superior por dependência administrativa em 

João Pessoa entre 2010 e 2016. 
Fonte dos dados: INEP, 2016 / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2017. 

A distribuição espacial dos equipamentos de educação básica na capital (municipais, estaduais, 
federais ou privados) é razoavelmente equilibrada, mesmo nas regiões mais periféricas, conforme 
indica a Figura 1-37. Há, entretanto, uma concentração de estabelecimentos de ensino superior ao 
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longo do eixo Leste-Oeste estruturado pela Av. Epitácio Pessoa, entre o Centro da cidade e a orla. 
Ao sul desse eixo, destaca-se o campus da Universidade Federal da Paraíba. 

 
Figura 1-37: Instituições de Ensino por grau e dependência administrativa em João Pessoa. 

Fonte dos dados: INEP, 2016 / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

 Escolaridade 

Quanto à escolaridade da população em João Pessoa, verifica-se no mapa da Figura 1-38 (elaborado 
a partir das informações recolhidas pela Pesquisa OD 2018) que os bairros cujas populações 
apresentam mais anos de estudo concentram-se na Zona Leste da cidade, com destaque para 
Brisamar, Miramar e Jardim São Paulo. Os bairros da Zona Sul, especialmente Mumbaba e Bairro 
das Indústrias, apresentam as menores médias de anos de estudo. O padrão é semelhante quando 
se analisa o maior percentual de escolaridade verificada pela Pesquisa OD entre os moradores de 
cada bairro (Figura 1-39), ou seja, qual foi o grau escolar máximo alcançado pela parcela mais 
significativa de sua população.  
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Figura 1-38: Escolaridade por bairro de João Pessoa – média de anos de estudo. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

 
Figura 1-39: Escolaridade por bairro de João Pessoa – maior percentual de escolaridade por bairros. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

Uma das perguntas feitas para cada indivíduo dos domicílios entrevistados na Pesquisa OD 2018 
referia-se ao seu grau de instrução. As alternativas de respostas eram discretizadas em: não 
alfabetizado, alfabetizado e educação básica, superior e pós (todos distintos entre completos ou 
incompletos), conforme o Quadro 1-14. Os maiores percentuais de graus de instrução encontrados 
na população correspondem ao ensino fundamental incompleto, que representa 29,4% da população 
da Microrregião, seguido da população com ensino médio completo, na proporção de 22,6%. Ainda 
é possível perceber que João Pessoa é o município da Microrregião com maior percentual de pessoas 
com grau de instrução igual ou maior ao superior completo, com 15,9%.  
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Quadro 1-14: População por grau de instrução. 

Grau de Instrução 
JOÃO 

PESSOA 
BAYEUX CABEDELO CONDE LUCENA SANTA RITA TOTAL 

NÃO ALFABETIZADO 10,2% 12,9% 13,1% 14,6% 19,0% 16,7% 11,5% 

ALFABETIZADO 2,6% 5,1% 5,3% 2,5% 8,6% 4,9% 3,3% 

Sub Total A 12,8% 18,0% 18,4% 17,1% 27,6% 21,5% 14,8% 

FUNDAMENTAL - INCOMPLETO 26,2% 37,0% 37,3% 36,3% 32,0% 38,8% 29,4% 

FUNDAMENTAL - COMPLETO 4,1% 5,2% 3,2% 1,4% 0,7% 4,9% 4,1% 

MEDIO - INCOMPLETO 9,4% 11,4% 7,1% 9,4% 11,4% 9,9% 9,5% 

MEDIO - COMPLETO 23,5% 20,5% 21,6% 24,7% 17,6% 19,2% 22,6% 

SUPERIOR - INCOMPLETO 8,1% 3,4% 3,2% 5,2% 4,9% 2,8% 6,7% 

Sub Total B 71,3% 77,5% 72,4% 77,0% 66,6% 75,5% 72,4% 

SUPERIOR - COMPLETO 13,9% 4,0% 7,7% 4,9% 5,6% 2,7% 11,2% 

POS-GRADUACAO (LATO SENSO) - 
INCOMPLETO 

0,2% 0,1% 0,0% 0,2% 0,0% 0,1% 0,2% 

POS-GRADUACAO (LATO SENSO) - 
COMPLETO 

1,0% 0,1% 0,8% 0,7% 0,2% 0,2% 0,8% 

POS-GRADUACAO (STRICTO SENSU, 
NIVEL DOUTOR) - INCOMPLETO 

0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

POS-GRADUACAO (STRICTO SENSU, 
NIVEL DOUTOR) - COMPLETO 

0,2% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 

POS-GRADUACAO (STRICTO SENSU, 
NIVEL MESTRADO) - INCOMPLETO 

0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 

POS-GRADUACAO (STRICTO SENSU, 
NIVEL MESTRADO) - COMPLETO 

0,4% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 

Sub Total C 15,9% 4,3% 9,1% 5,8% 5,8% 3,0% 12,8% 

Não Declarou 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

A espacialização desses dados no território de João Pessoa, de acordo com a Figura 1-40, mostra 
que graus mais altos de instrução são alcançados pela população das zonas ao leste do município e 
no vetor da Av. Epitácio Pessoa, que liga a região leste ao centro do município. A tonalidade azul 
indica maior ocorrência de superior completo, dentre os demais graus de instrução. Verifica-se 
também a predominância da cor vermelha nas Zonas OD ao sul de João Pessoa, indicando que o 
grau de instrução mais frequente na população é o fundamental incompleto. 

    
Figura 1-40: Escolaridade na Microrregião de João Pessoa por Zona OD 2018. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 
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1.1.7. Equipamentos e serviços de saúde 

O Programa Saúde da Família – PSF foi criado em 1994 pelo Ministério da Saúde e consolidou-se 
como a estratégia de organização da atenção básica do Sistema Único de Saúde – SUS, propondo 
uma mudança de modelo e contribuindo para a efetiva melhoria das condições de vida da 
comunidade. A porta de entrada preferencial do SUS são as Unidades Básicas de Saúde – UBSs, 
conhecidas como postos de saúde, que são locais onde o cidadão pode receber os atendimentos 
gratuitos essenciais em saúde da criança, da mulher, do adulto e do idoso, além de odontologia, 
requisições de exames por equipes multiprofissionais e acesso a medicamentos. As Unidades de 
Saúde da Família – USFs têm perfil semelhante, também voltadas a atendimentos primários, e o 
mesmo acompanhamento de pessoas com doenças crônicas, como diabetes e hipertensão. A 
diferença, no caso de uma USF, está na promoção da prevenção de doenças com grupos de 
moradores de cada território, por meio de agentes comunitários e assistentes sociais. Juntas, ambas 
as unidades resolvem grande parte dos problemas de saúde da população do zoneamento que está 
sob sua responsabilidade. É importante observar que UBS e USF atuam diretamente nos bairros 
onde as pessoas vivem. As Unidades de Pronto Atendimento – UPAs, por sua vez, reorganizam a 
urgência e a emergência dos hospitais do SUS, sendo responsáveis por prestar atendimento de 
média complexidade, como em casos de vítimas de acidentes e problemas cardíacos. 

Em João Pessoa, a Secretaria Municipal de Saúde – SMS tem por responsabilidade a gestão plena 
do SUS no âmbito municipal. Além das ações e serviços de saúde oferecidos ao município, a 
secretaria é responsável pela formulação e implantação de políticas, programas e projetos que visem 
à promoção de uma saúde de qualidade ao usuário do SUS. 

João Pessoa está demarcada territorialmente sob a forma de cinco Distritos Sanitários – DS, onde 
são distribuídos os equipamentos públicos de saúde, como os já citados UBSs, USFs, UPAs, além 
de hospitais municipais, Centros de Atenção Integral à Saúde – CAISs, Centros de Especialidades 
Odontológicas – CEOs, Centro de Apoio Psicossocial – CAPSs, entre outros. 

Em números gerais, abrangendo todas as categorias de equipamentos de saúde, segundo o 
Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde – DATASUS (2015), há 1.428 
estabelecimentos de saúde em João Pessoa. Desses, 1.080 (75,63%) são privados com fins 
lucrativos, 179 (12,54%) são públicos municipais, 99 (6,93%) são privados optantes pelo Simples, 34 
(2,38%) são públicos estaduais, e dos demais, 36 (2,52%) estão divididos entre filantrópicos, privados 
sem fins lucrativos, públicos federais, sindicatos e não informados. A Figura 1-41 mostra a evolução 
desses quantitativos de estabelecimentos de saúde em João Pessoa para o período de 2008 a 2015. 
Percebe-se o aumento contínuo no número de estabelecimentos privados com fins lucrativos, com 
aumento total de 27,36% para o período. Os estabelecimentos públicos municipais apresentaram 
uma queda de 31,15% em 2013, mas retomaram o seu crescimento na ordem de 6,55% até 2015. 
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Figura 1-41: Gráfico com série histórica de estabelecimentos de saúde em João Pessoa entre 2008 e 2015. 

Fonte dos dados: DATASUS, 2015 / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2017. 

Ainda com dados de 2015, contabilizam-se 3.258 leitos, sendo 2.285 (70,14%) de leitos com 
atendimento pelo Sistema Único de Saúde – SUS e 973 (29,86%) sem atendimento pelo SUS. O 
número de leitos com atendimento pelo SUS em 2015 foi o menor registrado para o período de 2008 
a 2015 (Figura 1-42), apresentando redução contínua a partir de 2012. Para o mesmo período de 
2008 a 2015, o número de leitos sem atendimento pelo SUS aumentou 6,99%.  

 
Figura 1-42: Gráfico com série histórica do número de leitos com e sem atendimento pelo SUS em João 

Pessoa entre 2008 e 2015. 
Fonte dos dados: DATASUS, 2015 / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2017. 
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A distribuição espacial dos equipamentos de saúde, conforme indica a Figura 1-43, indica 
desequilíbrio da oferta desse serviço na cidade. Há significativa concentração de estabelecimentos 
de saúde ao longo do eixo Leste-Oeste, estruturado pela Av. Epitácio Pessoa, entre o Centro da 
cidade e a orla, com poucas unidades nas áreas mais periféricas da capital – exceto pelas vinculadas 
ao Programa Saúde da Família.  

 
Figura 1-43: Equipamentos de saúde em João Pessoa, por tipo de serviço. 

Fonte dos dados: SEMOB, 2017a. / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

1.1.8. Dinâmica econômica 

Em 2016, João Pessoa chegou a um Produto Interno Bruto – PIB de 18,716 bilhões de reais, 
correspondendo à 44ª posição no total de municípios brasileiros, pouco maior que o dobro da 
segunda economia paraibana, Campina Grande (R$ 8,3 bilhões). Analisando a participação 
percentual do PIB de João Pessoa, este representa 31,68% de participação em relação ao PIB da 
Paraíba, 73,71% de sua Microrregião e 0,3% em relação ao PIB brasileiro (IBGE, 2018a).  

Em comparação com outras capitais nordestinas, João Pessoa ocupa a penúltima posição, à frente 
somente de Aracajú, conforme o Quadro 1-15: 

Quadro 1-15: PIB de 2016 das capitais nordestinas 

Município PIB 2016 % do PIB nacional 

Aracaju (SE)  R$ 16.498.482,00  0,26% 

João Pessoa (PB)  R$ 18.716.855,00  0,30% 

Teresina (PI)  R$ 19.149.955,00  0,31% 

Maceió (AL)  R$ 21.306.116,00  0,34% 

Natal (RN)  R$ 21.845.481,00  0,35% 

São Luís (MA)  R$ 28.323.357,00  0,45% 

Recife (PE)  R$ 49.544.088,00  0,79% 

Fortaleza (CE)  R$ 60.141.145,00  0,96% 

Salvador (BA)  R$ 61.102.373,00  0,97% 

Brasil  R$ 6.267.205.000,00  100,00% 

Fonte: IBGE, 2018d. 
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De acordo com o Quadro 1-16, observa-se que, na Microrregião estudada, João Pessoa tem o maior 
PIB municipal, seguido pelos PIBs de Cabedelo, Santa Rita, Bayeux, Conde e, por fim, Lucena.  

Quadro 1-16: PIB de 2016 da Microrregião de João Pessoa. 

Município PIB (2016) x R$ 1.000 

João Pessoa 18.716.855,39 

Cabedelo 2.488.279,38 

Santa Rita 2.181.072,94 

Bayeux 1.226.408,79 

Conde 592.562,97 

Lucena 187.645,31 

Fonte: IBGE, 2018d. 

O gráfico da Figura 1-44 apresenta a participação dos setores que compõem o PIB de João Pessoa. 
Percebe-se que pouco mais de 50% é proveniente de serviços, incluindo as seguintes atividades: 

• Transporte, armazenagem e correio;  

• Alojamento e alimentação;  

• Informação e comunicação;  

• Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados;  

• Atividades imobiliárias;  

• Atividades profissionais, científicas e técnicas, administrativas e serviços complementares; 

• Educação e saúde privadas;  

• Artes, cultura, esporte e recreação e outras atividades de serviços e serviços domésticos. 

A participação expressiva do setor de serviços não é considerada um cenário particular de João 
Pessoa, visto que se trata de uma dinâmica que tem sido constatada na maioria das grandes cidades 
brasileiras e do mundo. 

 
Figura 1-44: Gráfico da contribuição percentual dos setores no PIB de João Pessoa em 2015.  

Fonte dos dados: IBGE, 2018d / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 
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Quando se trata do PIB per capita de 2016 (Quadro 1-17), há destaque para a cidade de Cabedelo, 
com R$ 37.217,38. Na sequência, cita-se Conde, com R$ 24.305,29, ficando inclusive à frente de 
João Pessoa, que apresentou PIB per capita de R$ 23.345,93. Em menores valores, vêm Santa Rita 
com R$ 16.047,36, Lucena com R$ 14.473,22 e Bayeux com R$ 12.697,98.  

Quadro 1-17: PIB per capita de 2016 da Microrregião de João Pessoa. 

Município PIB per capita (2016) x R$ 1,00 

Bayeux  12.697,98  

Cabedelo  37.217,38  

Conde  24.305,29 

João Pessoa  23.345,93 

Santa Rita  16.047,36  

Lucena  14.473,22  

Fonte: IBGE, 2018d. 

No município de João Pessoa, os dados disponíveis acerca do recolhimento de ISS em 2018 podem 
ser utilizados para indicar como cada porção da cidade contribui com atividades produtivas no total 
da economia municipal. Conforme ilustrado na Figura 1-45, os bairros de Manaíra, Bairro dos 
Estados, Água Fria, Centro e Torre são aqueles que mais se destacam na capital (em ordem 
crescente), representando juntos mais de 50% do total de ISS recolhido em 2018.  

 
Figura 1-45: Recolhimento de ISS (R$ mil) por bairro no Município de João Pessoa. 

Fonte dos dados: SEMOB, 2019 / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

Vale, finalmente, destacar duas regiões concentradoras de empregos da capital paraibana: o Distrito 
Industrial e o Distrito Mecânico (Figura 1-46). O bairro Distrito Industrial (com cerca de 772 hectares) 
configura a área destinada a instalações de indústrias, fábricas, locais de armazenamento e 
distribuição de João Pessoa, na Zona Sul da capital. Junto à rodovia BR-101, tem fácil conexão com 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Pessoa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_bairros_de_Jo%C3%A3o_Pessoa#Zona_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/BR-101
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a rede logística nacional e estadual, inclusive com o Porto de Cabedelo. O distrito abriga unidades 
produtivas dos setores de bebidas, calçados, borrachas, petroquímica, têxtil e metalurgia.  

Já o Distrito Mecânico, área de 14 hectares localizada no bairro de Trincheiras, destaca-se pela 
especialização em oferta de serviços para veículos, como venda e troca de autopeças, mecânica, 
funilaria e consertos automotivos em geral. 

 

 
Figura 1-46: Distrito Industrial e Distrito Mecânico no Município de João Pessoa. 

Fonte das imagens: Google Earth, 2019 / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

 

Distrito 
Industrial  

Distrito 
Mecânico 
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1.2. Caraterização dos aspectos urbanos 

1.2.1. Objetivos da caracterização urbanística para o Plano de Mobilidade Urbana  

Tendo em vista que o objeto de trabalho do Plano Diretor de Mobilidade Urbana é a definição de 
diretrizes e intervenções para a qualificação e estruturação da Microrregião de João Pessoa do ponto 
de vista da mobilidade, o estudo urbanístico aqui apresentado procura caracterizar os fenômenos da 
urbanização municipal e regional que condicionam os deslocamentos da população na área de 
estudo. Por meio da descrição e análise dos padrões de uso e ocupação do solo, da distribuição de 
atividades urbanas, de população residente e de empregos, pode-se compreender de maneira ampla 
os modelos de urbanização que se desenvolvem na região, e como os mesmos configuram dinâmicas 
urbanas que se expressam na mobilidade dos habitantes. Mais do que isso, as tendências de 
desenvolvimento urbano verificadas podem ser avaliadas à luz do modelo de cidade desejado para 
João Pessoa, ou seja, se os padrões presentes deverão ser mantidos ou enfrentados pelas ações 
públicas de planejamento e de intervenção urbana – especialmente em relação às propostas de 
qualificação da mobilidade urbana a serem elencadas ao final do Plano Diretor de Mobilidade Urbana. 
Assim, a análise de indicadores e os estudos urbanísticos têm como objetivo mostrar as condições 
para a proposição e implantação de novos paradigmas para a cidade – seja na organização de seu 
sistema de circulação, seja na organização do território. 

Nesse sentido, é fundamental esclarecer dois conceitos muito utilizados nos estudos de Mobilidade 
Urbana: Acessibilidade e Mobilidade. Primeiramente, Acessibilidade relaciona-se à possibilidade e 
facilidade de se atingir um destino desejado; é um atributo de pontos do território, tem a ver com as 
facilidades de se chegar até eles por meio dos sistemas de transporte disponíveis. Portanto, um Plano 
de Mobilidade tem, em seu elenco de propostas de intervenções urbanas para implantação ou 
qualificação de sistemas de transporte, um papel de melhoria da acessibilidade do conjunto de 
espaços urbanos impactados por tais infraestruturas de circulação. 

Já Mobilidade é um atributo dos usuários do sistema de transportes – urbanos ou não, relacionado à 
movimentação dos indivíduos no território. Uma pessoa tem maior ou menor mobilidade de acordo 
com o número de viagens que faz no seu dia a dia: de casa ao trabalho, da escola ao parque, da 
fazenda à igreja etc. Sua variação relaciona-se tanto com a acessibilidade dos espaços que a pessoa 
frequenta (condições de deslocamento presentes no território) quanto com características pessoais 
dos indivíduos (renda, escolaridade, sexo, idade). Dessa maneira, Mobilidade Urbana é um conceito 
ligado à quantidade e qualidade das viagens do conjunto da população residente em uma cidade, 
relacionando os deslocamentos às características do meio urbano em que ocorrem – uma vez que o 
contexto urbano de distribuição de atividades (suas densidades e localização) e de oferta de 
infraestrutura condiciona as necessidades e possibilidades de deslocamento. 

A implantação de novas infraestruturas de transporte urbano pode ser discutida segundo seu papel 
de elemento físico estruturante das cidades contemporâneas. Nesse sentido, pode-se destacar dois 
aspectos fundamentais e concomitantes desses projetos: sua perspectiva presente e seu potencial 
futuro. Considerados como intervenção urbana que lida em uma perspectiva imediata com déficits e 
demandas presentes (sociais e funcionais), são condicionados pelo percurso histórico do 
desenvolvimento urbano local. Já quando analisados do ponto de vista do planejamento estratégico, 
propiciam a qualificação de espaços da cidade de modo a tornarem-se aptos a absorver e incentivar 
o crescimento econômico local, de acordo tanto com as demandas do capitalismo contemporâneo 
(em que a eficiência dos fluxos é fundamental para o desenvolvimento) quanto com os exigentes 
preceitos atuais do desenvolvimento sustentável (redução no consumo de recursos energéticos e de 
espaço público para os deslocamentos, assim como na diminuição da poluição atmosférica).  

As intervenções necessárias para a implantação de sistemas de transporte configuram, assim, 
oportunidades para o enfrentamento dos desafios presentes de uma cidade lidando com a 
complexidade urbana em diferentes escalas (relações físicas e funcionais do ambiente urbano), 
desde a macroacessibilidade metropolitana até os projetos de desenho urbano e desenvolvimento 
local no entorno das infraestruturas do sistema. Ao envolver projetos integrados à cidade no nível 
das ruas, as redes de transporte impactam diretamente na articulação física dos espaços da vida 
cotidiana, podendo promover (re)estruturação urbana, qualificação de setores deteriorados e 
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incentivo à reconversão urbana, ou podem levar à desarticulação de vizinhanças tradicionais, à 
fragmentação de tecidos urbanos e à ocupação de áreas inadequadas à urbanização, ou reforçar 
tendências de desenvolvimento insustentáveis.  

Especificamente em relação aos sistemas de transporte público, à ampliação da acessibilidade por 
modo coletivo e ao fomento aos transportes ativos (focos da Política Nacional de Mobilidade Urbana), 
as ações resultantes de um Plano de Mobilidade podem ser compreendidos como elementos centrais 
em um conceito de urbanismo reparador, tornando-se âncoras de projetos de intervenção e 
reconversão urbana amplos e integrados a ações habitacionais ou ambientais, que visem à 
dinamização e qualificação dos espaços da cidade. Nesse sentido, os projetos de mobilidade urbana 
carregam em si a vocação de extrapolar sua função setorial básica para tornarem-se oportunidade 
de intervenção integrada que, além de ofertar um meio de transporte democrático, qualifica o espaço 
público. Por cruzarem diferentes áreas urbanas, devem respeitar a percepção de que a cidade é 
formada por um conjunto heterogêneo de tecidos urbanos, cuja articulação física demanda 
infraestruturas de diferentes escalas formando uma rede adequada a tal diversidade. Dessa forma, a 
decisão pela implantação e qualificação de redes de transporte nasce, necessariamente, como 
projeto transdisciplinar, pois envolve a articulação de diversos profissionais cujas diferentes 
abordagens dão conta da complexidade das questões urbanas contemporâneas. 

Por outro lado, deve-se atentar também para o potencial futuro que emerge com a implantação das 
infraestruturas de mobilidade urbana, segundo o conceito de transporte como indutor de crescimento. 
A estruturação urbana trazida pelo aumento da possibilidade física de deslocamentos permite 
adensamento de atividades e de residentes de uma maneira sustentável e condizente com a 
capacidade (instalada ou passível de ampliação) dos sistemas implantados, planejado de acordo com 
o tipo de desenvolvimento desejado para cada região (com incentivos para o uso residencial, 
comercial ou escritórios), preparando a cidade para cenários futuros de crescimento econômico.  

Este tipo de planejamento integrado é chamado de desenvolvimento orientado ao transporte coletivo 
(Transit Oriented Development – TOD). Projetos de transporte público contribuem fortemente para 
este redesenho da cidade, assegurando que o transporte coletivo, à medida que a cidade cresce, 
continue a atender às necessidades de mobilidade dos novos residentes. O conceito de Transit 
Oriented Development – TOD se refere a um agrupamento ou densidade de residências, postos de 
trabalho, lojas e serviços em proximidade ao transporte coletivo com um serviço de alta qualidade. 
Tipicamente este padrão de desenvolvimento é compacto, com usos mistos do solo, e também 
oferece uma variedade de amenidades para pedestres e ciclistas, como parques e ruas projetadas 
do ponto de vista do pedestre (ver Figura 1-47). 

 
Figura 1-47: Esquema de padrões de uso e ocupação do solo em projetos TOD. 

Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

A possibilidade de adensamento de atividades econômicas ou de residentes propiciada pelas 
infraestruturas de transporte cria oportunidades para a utilização de instrumentos urbanísticos 
previstos pelo Estatuto da Cidade (Lei Federal 10257/2001) e pelo Plano Diretor da cidade para 
promover transformações locais. Ao mesmo tempo em que tais instrumentos incentivam novas 
construções nos perímetros impactados pelas novas estruturas de mobilidade (Direito de Superfície; 
Outorga Onerosa do Direito de Construir e de Alteração de Uso; Transferência do Direito de Construir; 
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Operações Urbanas Consorciadas), há aqueles também que viabilizam intervenções próprias do 
poder público no reordenamento urbano (instituição de Zonas Especiais de Interesse Social; 
Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios; Usucapião Especial de Imóvel Urbano; Direito 
de Preempção). Nesse sentido, o Plano Diretor de Mobilidade Urbana em desenvolvimento para a 
Microrregião de João Pessoa constituirá um importante componente no processo de planejamento 
urbano da capital paraibana, oferecendo propostas para infraestruturas que promoverão o suporte 
físico para ações de reorganização do território pessoense a serem planejadas na futura revisão do 
Plano Diretor do município e de seu Zoneamento. 

1.2.2. Evolução urbana da Microrregião de João Pessoa 

João Pessoa foi a terceira cidade brasileira a ser fundada e exercia função administrativa e comercial 
como porto exportador de recursos naturais da região, com destaque à cana-de-açúcar 
(RODRIGUEZ, 1980), o que gerava disputa de território por franceses, holandeses e portugueses, 
fazendo assim com que estes construíssem fortes para proteção.  

Esses fortes incentivaram o povoamento dos demais municípios da Microrregião de João Pessoa. A 
ocupação de Cabedelo data do final do século XVI com a implantação do Forte de Santa Catarina, 
localizado de maneira estratégica na foz do Rio Paraíba. Outros dois fortes foram construídos para 
ampliar a proteção ao Rio Paraíba: o Forte de Santo Antônio (na Ilha da Restinga – Cabedelo) e o 
Forte de São Bento (em Lucena) (CONSÓRCIO IDOM-COBRAPE, 2014b). 

Santa Rita também era local estratégico para defender João Pessoa. A formação do município de 
Bayeux, por sua vez, esteve muito atrelada ao desenvolvimento de João Pessoa e Santa Rita, já que 
se localiza entre os dois (BAYEUX, 2013). 

A cidade de Conde foi fundada na época do domínio holandês sobre a Capitania da Paraíba, com 
algumas poucas casas em antigas ruínas indígenas e sem grande vitalidade e expansão populacional 
(IBGE, 2010).  

A fim de ilustrar a análise histórico-espacial da Microrregião de João Pessoa aqui apresentada, serão 
utilizadas figuras provenientes do documento “A Influência do Sistema de Transportes no 
Crescimento e na Forma Urbana de João Pessoa” (OLIVEIRA ; ANDRADE, 2009), adaptadas pelo 
CONSÓRCIO IDOM-COBRAPE (2014b). Ressalta-se que, no documento original, há uma análise 
sobre a instalação da infraestrutura de transportes e o crescimento da mancha urbana de João 
Pessoa, porém, não existem informações similares para os demais municípios da microrregião, o que 
impossibilita sua espacialização em mapas.  

Entre os séculos XVI e XIX, o crescimento da Microrregião de João Pessoa era bastante pontual, 
conforme apresentam as Figuras 1-48, 1-49 e 1-50. No caso da principal cidade, João Pessoa, até 
as primeiras décadas do século XIX, a mesma permaneceu circunscrita em seu antigo formato que 
configurava a “cidade alta” e a “cidade baixa” (CONSÓRCIO IDOM-COBRAPE, 2014b). De acordo 
com OLIVEIRA e ANDRADE (2009), o avanço da mancha urbana de João Pessoa, nesta época, era 
muito lento e concentrado, ligado à infraestrutura instalada, justificando, assim, as áreas de expansão 
iniciais serem em direção ao leste (litoral) e ao sul (visto que nas direções norte e oeste havia entraves 
naturais, como rios e mangues). 
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Figura 1-48: Mancha urbana da Microrregião de João Pessoa em 1634. 

Fonte: CONSÓRCIO IDOM-COBRAPE, 2014b. 

 

 
Figura 1-49: Mancha urbana da Microrregião de João Pessoa em 1855. 

Fonte: CONSÓRCIO IDOM-COBRAPE, 2014b. 

 
Figura 1-50: Mancha urbana da Microrregião de João Pessoa em 1889. 

Fonte: CONSÓRCIO IDOM-COBRAPE, 2014b. 

A partir do século XX, a cidade de João Pessoa começou a se expandir de maneira mais expressiva 
(Figura 1-51). Um dos principais momentos foi a abertura da Avenida Epitácio Pessoa, ocorrido na 
década de 1920 (CONSÓRCIO IDOM-COBRAPE, 2014b). Tal avenida foi a primeira conexão 
estruturada e direta para o mar, iniciando a mudança da forma como João Pessoa crescia. 
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Figura 1-51: Mancha urbana da Microrregião de João Pessoa em 1923. 

Fonte: CONSÓRCIO IDOM-COBRAPE, 2014b. 

 

João Pessoa deixou de ser uma cidade interiorizada e defensiva, localizada somente nas áreas mais 
altas, e passou a ocupar também a planície costeira e se abrir para o litoral. Neste sentido, a 
ocupação do litoral passa a ser cada vez mais intensa (Figura 1-52) e há a aproximação da mancha 
urbana com o município de Cabedelo. Além disso, em 1946, a mancha urbana expande-se com mais 
intensidade ao interior no sentido de Bayeux, ainda evitando as áreas de várzea. 

 
Figura 1-52: Mancha urbana da Microrregião de João Pessoa em 1946. 

Fonte: CONSÓRCIO IDOM-COBRAPE, 2014b. 

A ocupação do Litoral Norte de João Pessoa e sua aproximação com a mancha urbana, em expansão 
sentido sul, de Cabedelo começa a ocorrer por volta da década de 1950 (Figura 1-53). Essa área foi 
alvo de grandes investimentos por parte da indústria da construção civil, o que favoreceu uma rápida 
ocupação urbana. 
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Figura 1-53: Mancha urbana da Microrregião de João Pessoa em 1954. 

Fonte: CONSÓRCIO IDOM-COBRAPE, 2014b. 

O litoral norte de João Pessoa, desde seu núcleo inicial em Tambaú e estendendo-se a Manaíra e 
Cabo Branco (sentido norte e sul, respectivamente), teve um processo de ocupação muito forte entre 
as décadas de 1960 e 1970 (Figuras 1-54 e 1-55). Neste momento, esses bairros tiveram incentivos 
públicos para a instalação de equipamentos hoteleiros, que buscavam ampliar o turismo da região, 
como a instalação do Hotel Tambaú (MORAIS, 2009). Isto significou uma forte ampliação na 
instalação de infraestrutura e equipamentos urbanos nesse local, configurando, ainda hoje, uma das 
áreas com maior infraestrutura instalada da cidade. 

 

 
Figura 1-54: Mancha urbana da Microrregião de João Pessoa em 1972. 

Fonte: CONSÓRCIO IDOM-COBRAPE, 2014b. 
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Figura 1-55: Mancha urbana da Microrregião de João Pessoa em 1978. 

Fonte: CONSÓRCIO IDOM-COBRAPE, 2014b. 

Após 1980 (Figura 1-56) inicia-se um processo de verticalização e a instalação de edifícios com 
variedade de uso do solo ao longo da via litorânea em direção a Cabedelo. Mais recentemente, a 
Microrregião de João Pessoa observou a maior expansão urbana de sua história. Entre 1991 e 2001 
(Figuras 1-57 e 1-58), a mancha urbana das áreas construídas da microrregião cresceu 
aproximadamente 20% do total da mancha atual. As áreas com maior crescimento estão ao sul do 
Rio Jaguaribe, atingindo inclusive a margem sul do Rio Cuiá. Além disso, consolidou-se claramente 
uma tendência de crescimento em toda a orla, partindo do centro histórico de Cabedelo (extremo 
norte) e chegando até a bacia do Rio Gramame. Outro eixo claro de crescimento recente da 
microrregião está às margens da BR-230 no sentido Campina Grande, abrangendo os municípios de 
João Pessoa, Bayeux e Santa Rita, sendo as áreas de mangue da Bacia do Rio Marés, ao norte, seu 
limite natural. Ao sul, os bairros mais carentes também apresentam uma ampliação da mancha 
urbana edificada. 

 

 
Figura 1-56: Mancha urbana da Microrregião de João Pessoa em 1983. 

Fonte: CONSÓRCIO IDOM-COBRAPE, 2014b. 
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Figura 1-57: Mancha urbana da Microrregião de João Pessoa em 1991. 

Fonte: CONSÓRCIO IDOM-COBRAPE, 2014b. 

 
Figura 1-58: Mancha urbana da Microrregião de João Pessoa em 2001. 

Fonte: CONSÓRCIO IDOM-COBRAPE, 2014b. 

A Figura 1-59, apresenta crescimento mais intenso da mancha urbana de Lucena, porém sempre 
ligada à costa e a infraestrutura da balsa que conecta com Cabedelo. Excluindo a porção norte de 
Bayeux, zona de mangues e com maiores restrições ambientais, o restante deste município está 
ocupado pela mancha urbana atual.  

 
Figura 1-59: Mancha urbana da Microrregião de João Pessoa em 2010. 

Fonte: CONSÓRCIO IDOM-COBRAPE, 2014b. 

No estudo de Áreas Urbanizadas do Brasil com dados de 2015, do IBGE (2017b), observa-se uma 
versão atualizada das áreas urbanas da Microrregião de João Pessoa, com o detalhamento entre 
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área densa ou pouco densa (Figura 1-60). De acordo com os dados observados, entre 2010 e 2015, 
houve um aumento de cerca de 20% na área urbanizada da Microrregião, com destaque para o 
município de Conde e Santa Rita, além de áreas na zona sul de João Pessoa. Na sequência, a Figura 
1-61 ilustra as áreas urbanizadas da Microrregião por meio de foto de satélite. 

 

 
Figura 1-60: Mancha urbana da Microrregião de João Pessoa em 2015. 

Fonte: IBGE, 2017b. 
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Figura 1-61: Foto aérea atual da Microrregião de João Pessoa. 

Fonte: GOOGLE EARTH, 2019. Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

Vale destacar ainda as Unidades de Conservação relevantes que condicionam a ocupação urbana 
da Microrregião de João Pessoa (ilustradas na Figura 1-62): 

• Floresta Nacional da Restinga de Cabedelo: 114,62 hectares com um dos últimos fragmentos 
de mata atlântica em restinga na Paraíba, localiza-se entre os municípios de João Pessoa e 
Cabedelo. Conhecida popularmente como Mata da AMEM, é gerenciada em esfera federal 
pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, tendo em vista o uso múltiplo 
sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica, com ênfase em métodos para 
exploração sustentável de florestas nativas. 

• Refúgio de Vida Silvestre Mata do Buraquinho: institucionalizado pelo Decreto Estadual nº 
35.195, de 23 de julho de 2014, configura Unidade de Conservação de Proteção Integral, no 
âmbito da gestão estadual, com o objetivo de garantir a conservação das condições naturais 
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do meio ambiente que asseguram a existência da reprodução de espécies ou comunidades 
da flora local e da fauna residente ou migratória; garantir a conservação do remanescente 
florestal; garantir a conservação das populações de flora e fauna ameaçadas de extinção 
através da sua proteção e ações de manejo; garantir a conservação do aquífero para 
manutenção da capacidade hídrica do manancial; proteger o remanescente florestal para 
garantir a manutenção do microclima da cidade de João Pessoa; estimular a conectividade 
entre o remanescente florestal e demais fragmentos de floresta da região metropolitana de 
João Pessoa; colaborar com as atividades de visitação e educação, estimulando uma 
consciência crítica em relação às questões ambientais na RVS Mata do Buraquinho;  estimular 
as pesquisas científicas em prol da conservação ambiental. Com 517,80 hectares, o Refúgio 
é limitado a leste e sul pela BR-230, ao norte pela Avenida Dom Pedro II, e a oeste pelos 
bairros do Cristo Redentor, Varjão e Jaguaribe, todos inseridos no município de João 
Pessoa/PB. Cabe à SUDEMA administrar a Refúgio da Vida Silvestre Mata do Buraquinho, 
através do Jardim Botânico de João Pessoa Benjamim Maranhão, adotando as medidas 
necessárias à sua efetiva proteção e implantação. 

• Parque Estadual das Trilhas: institucionalizado pelo Decreto Estadual nº 37.653, de 15 de 
setembro de 2017, o Parque Estadual das Trilhas incorporou as áreas pertencentes aos 
Parques Aratu, Jacarapé e Trilhas dos Cinco Rios, com área aproximada de 578,548 hectares 
no Município de João Pessoa. A unidade tem o objetivo de preservar e garantir a conservação 
do remanescente florestal conhecido popularmente como a antiga fazenda Mangabeira, 
estimulando pesquisas científicas. A unidade visa garantir também a conservação dos trechos 
dos rios Cuiá, Jacarapé, Aratú, Mangabeira, Mussuré, e dos riachos Estivas e Sanhauá, 
inseridos em seus limites e em sua Zona de Amortecimento. 

• Área de Proteção Ambiental de Tambaba: localizada no município do Conde (distrito de 
Jacumã), a APA de Tambaba foi decretada como Unidade de Conservação em 26 de março 
de 2002, pelo Decreto Estadual nº 22.882. Com 3.270 hectares sob administração da 
SUDEMA, inclui as localidades costeiras de Lagoa Preta, praia de Tabatinga, Fazenda 
Bucatu, praia de Coqueirinho, praia de Tambaba e praia de Graú e abriga atividades de lazer, 
turismo e agrícola. 

 
Figura 1-62: Unidades de Conservação na Microrregião de João Pessoa. 

Fonte dos dados: BRASIL, 2018. Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 
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1.2.3. Evolução urbana de João Pessoa 

João Pessoa não passou pela designação de vila, aldeia ou povoado, tendo sido fundada em 1585, 
já com o título de cidade, às margens do Rio Sanhauá (braço do Rio Paraíba), com organizações 
espacial e social fortemente influenciadas pela religião proveniente de sua colonização (MARX, 
1991). Inicialmente, ocuparam-se as áreas mais altas da cidade com usos administrativos, religiosos 
e residenciais de mais alto padrão. As áreas mais baixas, menos valorizadas devido a enchentes e 
maior possibilidade de ataques por invasores, eram ocupadas por atividades comerciais (RIBEIRO; 
SILVEIRA, 2009). 

A Figura 1-63 apresenta de maneira elucidativa a evolução narrada a seguir dos percursos dos 
vetores principais de urbanização que se deslocaram no tempo e no espaço, determinando a forma 
de João Pessoa. Ressalta-se que, devido à impossibilidade de obtenção dos dados de evolução da 
mancha urbana junto à SEPLAN, utilizou-se mapa de fonte secundária com acesso disponível para 
compreensão do fenômeno na atualidade. 

 
Figura 1-63: Expansão da área urbana de João Pessoa entre 1634 e 2017. 

Fonte: DANTAS, 2018. 

Desde sua fundação, por séculos, a cidade não apresentou expansão territorial considerável. Até o 
início do século XX, o núcleo de João Pessoa se estendia do Varadouro até o atual Parque Solon de 
Lucena (Figura 1-64). Seu processo de urbanização até a década de 1920 deu-se primeiramente 
com a abertura de áreas grandes na parte central da cidade, a implantação do transporte coletivo, 
puxado a burros inicialmente, dos serviços de água encanada, de energia elétrica e de saneamento 
e, finalmente, com a implantação de avenidas e bulevares que direcionariam a expansão futura da 
cidade, tal qual ela se configura atualmente (SILVA, 1996).  

 



Plano Diretor de Mobilidade Urbana da Microrregião de João Pessoa                                                  Consolidação do Diagnóstico 
Contrato n° 02009/2017 – SEMOB/SEPLAN                                                                                                                             PMDU-RL-P6-00-R00_V00 

 

 

                  52 

 

 
Figura 1-64: Vista atual do Parque Solon de Lucena. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

Por volta de 1930 e 1940, tornou-se mais intensa a expansão territorial de João Pessoa na direção 
leste. Investimentos públicos são realizados, principalmente na avenida recentemente construída na 
ocasião, fazendo assim da Epitácio Pessoa (Figuras 1-65 e 1-66) um percurso privilegiado, o que, 
por consequência, foi fazendo da expansão um processo praticamente das camadas de médio e alto 
poder aquisitivo da população (GOMES JÚNIOR et al., 2013).  

 

 
Figura 1-65: Vista atual da Av. Epitácio Pessoa (cruzamento com a Av. Gal. Bento da Gama). 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 
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Figura 1-66: Vista atual da Av. Epitácio Pessoa (cruzamento com a Av. Alm. Tamandaré). 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

Já em 1960, iniciou-se também um processo de ocupação que levou em consideração aspectos 
sociais, ambientais e econômicos. A área litorânea continuou a receber investimentos com a 
construção de grandes conjuntos habitacionais, tanto no governo de Domingos Mendonça (1963-
1966) quanto no governo de João Agripino (1966-1971). No primeiro, o município recebeu o controle 
do sistema de transporte coletivo por ônibus com a pavimentação da antiga Av. Atlântica 
(posteriormente denominada de Av. Ruy Carneiro). No segundo, houve a instalação do Hotel 
Tambaú, marco da evolução do bairro de Tambaú (Figura 1-67), em razão dos melhoramentos nos 
serviços de infraestrutura e equipamentos urbanos, e o início do processo de verticalização da orla 
marítima.  Surgiu, a partir de então, a incorporação urbana das faixas litorâneas dos bairros de Cabo 
Branco (Figura 1-68) e Tambaú pelas camadas de mais alta renda (COUTINHO, 2004). 

 

 
Figura 1-67: Vista atual do bairro do Tambaú (esquina das Av. Profa. Maria Sales e R. José Augusto 

Trindade). 
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 
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Figura 1-68: Vista atual do bairro do Cabo Branco a partir de sua orla. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

Em 1974, a Prefeitura Municipal de João Pessoa elaborou o Plano de Desenvolvimento Urbano – 
PDU, criando o Código de Urbanismo, que estabeleceu, principalmente, a expansão da cidade em 
direção à zona sul, à cidade universitária e à orla marítima. Além disso, também houve a 
descentralização de investimentos para os núcleos dos bairros, a recuperação da cidade baixa por 
meio da implantação do terminal rodoviário de passageiros e a aprovação de loteamentos vinculada 
à implantação de infraestrutura básica pelo loteador (OLIVEIRA, 2006). 

Entre as décadas de 1970 e 1990, houve a maior intensidade do espraiamento urbano, de diminuição 
da densidade populacional para índices abaixo do ideal, contínuo processo de formação de vazios 
urbanos e de aumento da ação especulativa (RIBEIRO et al., 2007).  

Entre os anos 1990 e início dos anos 2000, o crescimento continuou de maneira espraiada, com 
ocupação das áreas livres no município, principalmente no litoral da zona leste e no setor centro-sul. 
Entre o início dos anos 2000 e 2004, houve redução do ritmo de expansão urbana, não significando, 
entretanto, que a evolução do mercado imobiliário tenha seguido esta tendência. 

Nos últimos anos, verifica-se expansão da mancha urbana principalmente na zona sul, nos bairros 
Costa do Sol, Muçumagro, Gramame (Figura 1-69), Distrito Industrial e Bairro das Indústrias. De 
maneira geral, observa-se estagnação do crescimento da zona leste (Figura 1-70), justificada pelo 
limite imposto pelo oceano. Desta forma, tem-se observado crescente adensamento caracterizado 
pela verticalização das habitações. Logo, como este adensamento é fruto da procura da classe 
abastada por áreas mais valorizadas, a capacidade de tráfego das vias de acesso está cada vez mais 
comprometida pelo uso excessivo do automóvel (FREIRE, 2008).  
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Figura 1-69: Vista atual do bairro Gramame, Zona Sul de João Pessoa (R. Joaquim Monteiro da Franca). 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

 
Figura 1-70: Exemplo do crescimento da Zona Leste, com verticalização no bairro de Tambaú. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

Na capital paraibana, de acordo com ANDRADE (2017), classifica-se o processo de verticalização 
da cidade em três fases (Figura 1-71):  

• Fase 1 (fim da década de 1950 a meados da década de 1970): Introdução de edifícios altos 
na paisagem urbana como parte das estratégias de modernização da cidade;  

• Fase 2 (fim da década de 1970 a 2005): Propagação e consolidação das habitações 
multifamiliares verticalizadas com mais de dez pavimentos enquanto moradia para as classes 
média e média alta, principalmente nos bairros da orla leste;  

• Fase 3 (2005 até atualmente): Excepcional fortalecimento do mercado imobiliário pelo 
aumento significativo do gabarito dos prédios e do tamanho dos terrenos ocupados pelos 
condomínios residenciais verticais (que passaram a reunir uma infinidade de usos 
relacionados a lazer e esporte), e pela expansão da verticalização em novos bairros, incluindo 
áreas periféricas e mais populares da cidade. 
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Figura 1-71: Fases de verticalização de João Pessoa. 

Fonte: ANDRADE, 2017 (adaptado). 

Quando se acrescentam os aspectos demográficos à análise da expansão territorial (Figura 1-72), 
de acordo com OLIVEIRA (2006), constata-se que houve sempre uma supremacia no desempenho 
da evolução demográfica sobre o crescimento territorial da cidade. 

  

Figura 1-72: Gráfico com evolução da área e da população do município de João Pessoa. 
Fonte: OLIVEIRA, 2006. 

As linhas do gráfico comparam o crescimento da população e a expansão física de João Pessoa. 
Entre 1634 (primeiros registros) até o final da década de 1940, observam-se taxas de crescimento 
semelhantes. Percebe-se que, entre os anos 1950 e 1970, a população cresceu a proporções mais 
acentuadas do que a área urbana, de acordo com OLIVEIRA (2006), não devido a mudanças na taxa 
de natalidade, e sim ao deslocamento de pessoas de cidades menores do interior à capital, em busca 
de melhoria de vida. A divergência entre as duas taxas de crescimento atinge o máximo no fim da 
década de 1970, quando se inicia a construção de conjuntos habitacionais na região periférica da 
cidade para suprir o déficit de moradia (Figuras 1-73 e 1-74). A partir desta época, surgiram os 
conjuntos do Altiplano, Alto do Mateus, Bancários, Cabo Branco, Funcionários, Mangabeira, 
Valentina Figueiredo. 
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Figura 1-73: Terminal de ônibus Mangabeira V, exemplo de conjunto habitacional periférico na Zona Sul do 

município.  
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

 
Figura 1-74: Exemplo de conjunto habitacional periférico construído recentemente na Zona Sul do município 

(Gramame).  
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

A política habitacional, a intensificação da ocupação e uso do solo na faixa litorânea e o aumento do 
parque industrial fizeram com que a população e área urbana voltassem a crescer a taxas 
semelhantes, como antes. Essa situação, contudo, passa por significativa mudança entre 1994 e 
2004. Neste período, a taxa de crescimento da população conservou-se praticamente a mesma das 
décadas de 1950 a 1970. Por outro lado, a taxa de expansão da área urbana foi a maior da cidade 
desde a sua fundação, não pela criação de conjuntos habitacionais, mas pela proliferação 
indiscriminada de loteamentos privados. 

Como condicionante fundamental na compreensão da evolução urbana de João Pessoa, destaca-se 
a significativa presença de áreas de proteção ambiental – especialmente em áreas de várzea – por 
todo o território municipal. Além das Unidades de Conservação citadas no item anterior (Floresta 
Nacional da Restinga de Cabedelo, Refúgio de Vida Silvestre Mata do Buraquinho e Parque Estadual 
das Trilhas), o Zoneamento vigente consolida regiões importantes para preservação ambiental, como 
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APPs (Rio Paraíba, Rio Marés, Rio Cuiá, Rio Jaguaribe, Riacho do Cabelo etc.) definidas como Zonas 
de Preservação Ambiental – ZPA, ilustradas na Figura 1-75. A urbanização ocorre, dessa forma, 
entremeada por áreas de proteção, compartimentada pelos vales protegidos. Se de um lado tal 
preservação é fundamental para a manutenção dos regimes hídricos da cidade e preservação da 
natureza, condiciona a integração entre os bairros da cidade, constituindo item relevante a ser 
observado na elaboração de projetos de implantação de infraestrutura para a circulação entre as 
áreas urbanizadas. 

 
Figura 1-75: Macrozoneamento do Município de João Pessoa. 

Fonte dos dados: SEPLAN, 2012a. Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

Cabe ressaltar que o ritmo de urbanização do município tem dificultado o planejamento do uso do 
solo, influenciando a ocupação de áreas inadequadas para tal e a incompatibilidade de usos. 
Juntamente com a expansão urbana, ocorre também a concentração populacional e, 
consequentemente, maior demanda de infraestrutura. A verticalização residencial (verificada pelos 
dados do Cadastro Multifinalitário da SEPLAN na Figura 1-76), por exemplo, indica que a 
intensificação do uso do solo para fins de moradia ocorreu de maneira dispersa na cidade, com 
predomínio de edifícios de apartamentos em todos os bairros da orla, na região do Jardim Cidade 
Universitária e nos bairros da região sul (especialmente nos grandes conjuntos habitacionais), mas 
sem constituição de eixos claros de adensamento e com baixa verticalização residencial em áreas 
mais centrais. 
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Figura 1-76: Localização de edifícios residenciais de apartamentos. 

Fonte dos dados: SEPLAN, 2018. Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

O crescimento urbano (tanto pela intensificação da ocupação de áreas já urbanizadas quanto pela 
abertura de novos loteamentos) pode ser verificado na variação recente do consumo de energia 
elétrica por bairro de João Pessoa entre 2010 e 2018 (Figura 1-77). Verifica-se que os maiores 
incrementos no consumo ocorreram nos bairros do leste da cidade, onde novas ocupações no 
Altiplano Cabo Branco e Portal do Sol levaram novos moradores para essa área de expansão junto 
à orla, e em toda a região sul, onde se localizou a maioria dos empreendimentos de habitação de 
interesse social do município.  
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Figura 1-77: Variação no consumo de energia elétrica por bairro de João Pessoa. 

Fonte dos dados: ENERGISA, 2018 / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

A partir dos dados apresentados, é possível indicar quatro principais vetores de crescimento urbano 
em João Pessoa (ilustrados nas Figuras 1-78 e 1-79): sul, leste, norte e sudeste: 

• Sul: loteamentos e conjuntos habitacionais de baixa renda, em eixos organizados por Cruz 
das Armas (a oeste) e Mangabeira (a leste); 

• Leste: expansão dos polos de negócios e verticalização de alta e média renda em direção à 
orla, a partir do Centro pela Av. Epitácio Pessoa; 

• Norte: verticalização de alta e média renda ao longo da orla, a partir de Brisamar e Tambaú, 
em direção ao Bessa; e 

• Sudeste: expansão do uso residencial de média e alta renda por meio de condomínios 
horizontais e verticalização, de Cabo Branco a Altiplano e Portal do Sol. 
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Figura 1-78: Vetores de crescimento de João Pessoa. 

Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 
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1   2 

3   4 
Figura 1-79: Vetores de crescimento de João Pessoa – 1-Sul (conjunto habitacional no Gramame); 2-Leste 

(Av. Epitácio Pessoa); 3-Norte (R. Bacharel José de Oliveira Curchatuz, Jd. Oceania); Sudeste (vista do 
bairro Altiplano a partir da orla de Cabo Branco). 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

Finalmente, merece atenção o diagnóstico realizado pelo estudo Plano de Ação João Pessoa 
Sustentável (CONSÓRCIO IDOM-COBRAPE, 2014a), que revelou dados relevantes sobre o 
resultado atual do processo de evolução urbana da capital paraibana. De forma geral, temas como 
água, energia, ruído, qualidade do ar, conectividade e transparência foram avaliados como 
satisfatórios. Entretanto, temas como saúde e educação, saneamento e drenagem, gestão de 
resíduos sólidos e gestão participativa foram colocados como desafios à administração municipal, 
especialmente questões ligadas à mitigação da mudança climática e vulnerabilidade frente a 
desastres naturais. Em relação a questões urbanas, temas como base econômica diversificada, 
emprego, mobilidade e transporte, desigualdade urbana e segurança mostraram grande necessidade 
de aperfeiçoamento.  

Especificamente sobre mobilidade e transporte, há falhas na infraestrutura disponível para circulação, 
no planejamento e na acessibilidade econômica ao transporte público. Há ainda questões críticas 
sobre desigualdade urbana, relacionadas à pobreza e à desigualdade de renda, com importantes 
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reflexos espaciais. Na dimensão do ordenamento territorial, há problemas principalmente no que 
tange a temas de planejamento do uso do solo e habitação. Quanto à competitividade da economia, 
há deficiências principalmente na construção de uma estratégia coesa que se beneficie dos ativos da 
cidade, em especial o turismo e a relação de João Pessoa com as indústrias presentes no entorno 
de seu território. 

O estudo destaca que João Pessoa experimentou nos últimos anos um acelerado processo de 
urbanização que influenciou a ocupação do solo e o espraiamento da ocupação, gerando maiores 
demandas por transporte, contribuindo para a elevação dos custos de mobilidade e exigindo maiores 
investimentos nos sistemas de infraestrutura. Nesse sentido, a elaboração do Plano de Mobilidade é 
oportunidade ímpar para, ao mesmo tempo, planejar investimentos em infraestrutura e promover o 
debate sobre a dispersão da urbanização, de modo que o crescimento futuro da cidade seja 
estruturado pela oferta de transportes coletivos. 

 Características da ocupação do espaço urbano 

De acordo com SILVEIRA et al. (2008), em João Pessoa, o processo desordenado de expansão 
intraurbana gerou uma organização assimétrica, na qual a cidade arranjou-se em fatias 
socioespaciais, resultando em efeitos nocivos à sustentabilidade e à qualidade de vida. 

A expansão de João Pessoa ocorreu de forma radioconcêntrica, acentuando territórios periféricos e 
a segregação das classes sociais, de acordo com o esquema estrutural urbano de Hoyt, que assume 
que a segregação espacial adota um padrão de desenvolvimento em setores a partir do centro da 
cidade (Figura 1-80). De acordo com esse modelo, as áreas residenciais de alta renda localizam-se 
no setor de melhor infraestrutura, cercadas pelos setores de população de média renda. 
Diametralmente oposto encontra-se um amplo setor habitado pela população de baixa renda 
(SILVEIRA et al., 2008). 

 

Figura 1-80: Esquema estrutural urbano da cidade de João Pessoa pelo modelo de Hoyt. 
Fonte: OLIVEIRA, 2006. 

Durante o processo de expansão da cidade, os interesses das classes de alta renda ocuparam as 
áreas elevadas, planas e litorâneas (setor centro-leste, classe de alta renda, e setor sudeste, classe 
média) estimulando nesses locais o surgimento de comércio e de serviços. Esses subcentros, nos 
bairros de Cabo Branco, Tambaú, Manaíra, Jardim Oceania e Bessa, incentivaram a construção de 
escolas, mercados, lojas, consultórios etc., conforme apresentam as Figuras 1-81 e 1-82.  
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Figura 1-81: Verticalização e diversidade funcional no bairro de Manaíra, junto ao Shopping Manaíra. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

 
Figura 1-82: Verticalização residencial e diversidade funcional no bairro de Jardim Oceania (R. Fernando Luiz 

Henrique dos Santos). 
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

No entanto, os setores de classe média-baixa (centro-sul/sudeste) e de baixa renda (setores centro-
sul e oeste) (Figura 1-83) estão situados predominantemente nas áreas com infraestrutura precária, 
em áreas ambientalmente frágeis (áreas alagadas do bairro de Mandacaru, do Rio Jaguaribe, do 
Bairro São José) e áreas desvalorizadas do centro (ANDRADE et al., 2009). 
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Figura 1-83: Exemplo de setor de classe média-baixa na região centro-sul da cidade (Av. Cruz das Armas). 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

Conforme já tratado anteriormente, há predomínio de densidades baixas na cidade, com a maioria 
dos bairros tendo até 7.000 hab./km2 – sendo que a densidade média das áreas urbanizadas no 
município é de 5.801,48 hab./km2. Mesmo nos poucos locais mais densos e verticalizados, a 
densidade não passa de 20.000 hab./km2 (índice considerado pela literatura como ideal quanto à 
relação de custos de urbanização por habitante)1.  

Além das densidades por bairro já apresentadas na Figura 1-84, na Figura 1-85 é possível observar 
a graduação da densidade demográfica ao longo do território, por setor censitário, considerando 
dados provenientes da Pesquisa Origem e Destino de 2018. Verifica-se que, nos setores de Brisamar 
(Figura 1-86), São José e Bairro dos Ipês, encontram-se altas densidades, com valores entre 15.001 
e 20.000 hab./km². A maior densidade encontrada é a zona mais a oeste de Tambaú, limite com 
Miramar, chegando a valores superiores a 20.000 habitantes/km². 

 

 

1 ZMITROWICZ, W.; De Angelis Neto, G. Infra-Estrutura Urbana, São Paulo, Textos Técnicos, POLI-USP, 1997. 
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Figura 1-84: Espacialização da densidade demográfica por setor censitário. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 
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Figura 1-85: Área de alta densidade no bairro de Brisamar (R. Casimiro de Abreu, esquina com R. 

Hevangelina F. Diniz). 
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

Percebe-se ainda na Figura 1-84 que há diversos vazios urbanos, com valores inferiores a 500 
habitantes/km², principalmente na extremidade da zona sul da cidade, em bairros como Mumbaba, 
Mussuré, Distrito Industrial, Gramame, Muçumagro, Barra de Gramame, parte do Paratibe, Costa do 
Sol, Ilha do Bispo e parte do Castelo Branco. A Figura 1-86 apresenta a localização de lotes 
desocupados em João em Pessoa de acordo com o Cadastro Multifinalitário da Prefeitura e ratifica a 
espacialização dos vazios urbanos. 
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Figura 1-86: Localização de lotes desocupados em João Pessoa. 

Fonte dos dados: SEPLAN, 2018. Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

O mesmo ocorre com relação à verticalização, ainda dispersa na cidade com poucos locais 
concentradores de edifícios mais altos. Além do mapa de verticalização por bairro (Figura 1-84) já 
apresentado, a Figura 1-87 mapeia o índice de verticalização por setor censitário (menor recorte 
territorial), calculado com dados fornecidos pela Energisa, por meio da expressão: 

IVi = (Total de apartamentosi) / (Total de domicíliosi) 

onde:  

IVi= Índice de verticalização do setor censitário i; 

Total de apartamentosi  = quantidade de apartamentos no setor censitário i; 

Total de domicíliosi  = quantidade de domicílios particulares (casa + apartamento) permanentes no setor 
censitário i. 
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Figura 1-87: Espacialização do índice de verticalização. 

Fonte dos dados: ENERGISA, 2018 / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 

 

No mapa, é notável o alto índice de verticalização de mais de 76% na zona leste, compreendendo os 
bairros do Bessa, Aeroclube, Jardim Oceania (Figura 1-88), Manaíra, Tambaú, Cabo Branco, 
Miramar, Brisamar, Cabo Branco e Altiplano Cabo Branco. De maneira mais pontual, também se 
encontram áreas de alta verticalização na zona sul, nos bairros Jardim Cidade Universitária, Anatólia 
e Gramame. Entretanto, nas outras regiões (inclusive áreas centrais), mais da metade dos setores 
não apresentam índices de verticalização maiores que 25%.  
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Figura 1-88: Vista da verticalização nos bairros do Aeroclube e Jardim Oceania (a partir do Aeroclube da 

Paraíba). 
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

 Padrões de uso do solo urbano 

As análises gerais até aqui apresentadas indicam o predomínio do padrão de ocupação horizontal de 
baixa densidade no município, mas é relevante destacar ainda o padrão das atividades urbanas em 
João Pessoa. Par tal, será utilizado o Cadastro Multifinalitário da cidade, no qual são listadas as 
seguintes categorias registradas de imóveis: 

• Sem fins lucrativos; 

• Direito público;  

• Templos; 

• Residenciais; 

• Terrenos; 

• Prestação de serviços; 

• Industrial; 

• Comercial. 

A Figura 1-89 ilustra a distribuição dos usos dos lotes na cidade segundo o Cadastro Multifinalitário 
da SEPLAN de João Pessoa. No setor sudoeste, localizam-se os imóveis destinados a atividades 
industriais, junto à BR-101. A atividade residencial encontra-se presente e predominante em todos 
os demais bairros da cidade, exceto pelo Centro. A análise da distribuição de comércio e serviços é 
apresentada no mapa temático seguinte. 
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Figura 1-89: Uso do solo por lote em João Pessoa. 

Fonte dos dados: SEPLAN, 2018 / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

Na Figura 1-90, observa-se a dispersão espacial das categorias de uso de comércio e serviços, 
verificando-se, entretanto, grande concentração dos imóveis relacionados a tais atividades no centro 
da cidade e ao longo de grandes eixos, como o da Av. Epitácio Pessoa, da Av. Sen. Ruy Carneiro, 
da Av. Gov. Flávio Ribeiro Coutinho, da Av. Hilton Souto Maior, da Av. Min. José Américo de Almeida 
e no trecho urbano da Rod. Gov. Antônio Mariz. Destaca-se ainda a concentração de instituições de 
ensino representada pelo campus da Universidade Federal da Paraíba.  

Tais atividades não residenciais também ocorrem de maneira dispersa pelo território urbano, seja 
nos miolos de bairros ou em eixos específicos com concentrações de comércio e serviços, 
configurando centralidades terciárias de âmbito local, como R. Josefa Taveira (Bairro Mangabeira), 
Av. Emília Mendonça Gomes (Bairro Valentina), Av. Cruz das Armas (Bairro Cruz das Armas), Av. 
Des. Santos Estanislau (Bairro Oitizeiro), Av. Fernando Luiz Henriques dos Santos (Bairro Jardim 
Oceania), Av. Gal. Edson Ramalho (Bairro Manaíra), R. Empresário João Rodrigues Alves / R. 
Bancário Sérgio Guerra (bairros Bancários, Anatólia e Jardim São Paulo), R. Walfredo Macedo 
Brandão (Jardim Cidade Universitária). 
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Figura 1-90: Distribuição das atividades de comércio e serviços em João Pessoa. 

Fonte dos dados: SEPLAN, 2018 / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

A distribuição das atividades de comércio e serviços em João Pessoa pode ser também espacializada 
de acordo com os dados de arrecadação de Imposto sobre Serviços da Secretaria da Receita 
Municipal – SEREM. De acordo com a Figura 1-91, a maior concentração de contribuintes localiza-
se nos bairros Miramar, Bairro dos Estados, Torre, Manaíra e Centro (em ordem crescente), 
representando juntos mais de 47% do total de contribuintes da cidade. Tais concentrações indicam 
como o Eixo Leste-Oeste, entre o Centro e a Orla, configura fundamental centralidade no município, 
reunindo relevante parcela da atividade econômica pessoense. 
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Figura 1-91: Distribuição dos contribuintes de ISS por bairro do Município de João Pessoa em 2018. 

Fonte dos dados: SEREM, 2019 / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

O cruzamento das informações de uso do solo não residencial e de concentração de contribuintes de 
ISS permite identificar polos e eixos que configuram centralidades da capital paraibana, seja aquelas 
de âmbito municipal, seja as que têm caráter mais local, listadas a seguir e mapeadas na Figura 1-
92: 

Centralidades Municipais: 

• Av. Epitácio Pessoa: eixo histórico de expansão da cidade em direção à orla (entre o Centro 
e Tambaú), concentra sedes de empresas, escritórios, clínicas, consultórios, serviços de 
educação, revendedoras de automóveis, lojas de móveis e bancos; 

• Av. Sen. Ruy Carneiro: eixo histórico de estruturação da ocupação da orla entre Brisamar, 
Manaíra e Tambaú, concentra sedes de empresas, clínicas e serviços de educação. 

• Av. Gov. Flávio Ribeiro Coutinho: abriga importantes equipamentos de consumo da porção 
norte da orla (entre Manaíra, Jardim Aeroclube e Jardim Oceania), como dois shopping 
centers (Mag Shopping e Shopping Manaíra, além do Liv Mall, em construção), 
supermercado, varejo diversificado e uma UPA 24h; 
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• Av. Hilton Souto Maior: abriga importantes equipamentos de consumo em Mangabeira, como 
Mangabeira Shopping e CasaTudo, uma Escola Técnica Estadual e o Fórum Regional de 
Mangabeira; 

• Av. Min. José Américo de Almeida: eixo central do Bairro da Torre, abriga comércio de 
equipamentos automotivos, bancos, serviços de saúde (hospitais e clínicas) e educação, além 
da sede da AESA e do DER; 

• Rod. Gov. Antônio Mariz: em suas glebas lindeiras localizam-se grandes equipamentos de 
consumo (Makro, Assaí, Atacadão, Carrefour, Carajás Home Center), de logística (centrais 
de distribuição) e de esporte (Estádio Almeidão e Ginásio Poliesportivo Ronaldão), 
concessionárias de automóveis e caminhões, além do Centro Administrativo Municipal de 
João Pessoa e a UNIPÊ – Centro Universitário de João Pessoa; 

• Campus da Universidade Federal da Paraíba em João Pessoa: abrigando 69 cursos de 
graduação e pós-graduação, localizam-se no campus 13 centros de ensino, pesquisa e 
extensão da UFPB (Centro de Ciências Exatas e da Natureza – CCEN; Centro de Ciências 
Humanas, Letras e Artes – CCHLA; Centro de Comunicação, Turismo e Artes – CCTA, Centro 
de Ciências da Saúde – CCS; Centro de Ciências Sociais Aplicadas – CCSA; Centro de 
Educação – CE; Centro de Tecnologia – CT; Centro de Ciências Jurídicas – CCJ; Centro de 
Biotecnologia – CBIOTEC; Centro de Tecnologia e Desenvolvimento Regional – CTDR; 
Centro de Ciências Médicas – CCM; Centro de Informática – CI; e Centro de Energias 
Alternativas Renováveis – CEAR); 

• Distrito Industrial: abriga unidades produtivas dos setores de bebidas, calçados, borrachas, 
petroquímica, têxtil e metalurgia na Zona Sul da capital, junto à rodovia BR-101; e 

• Centro: principal centralidade da cidade, reúne órgãos públicos (especialmente do Poder 
Judiciário), comércio especializado, comércio popular, patrimônio arquitetônico e urbanístico, 
centros culturais, hospitais, Mercado Central, bancos, além do Parque da Lagoa – Solon de 
Lucena. 

 

Centralidades Locais (comércio e serviços de âmbito local): 

• Av. Cruz das Armas (Bairro Cruz das Armas); 

• Av. Des. Santos Estanislau (Bairro Oitizeiro); 

• Av. Fernando Luiz Henriques dos Santos (Bairro Jardim Oceania); 

• Av. Gal. Edson Ramalho (Bairro Manaíra); 

• R. Empresário João Rodrigues Alves / R. Bancário Sérgio Guerra (bairros Bancários, Anatólia 
e Jardim São Paulo); 

• R. Walfredo Macedo Brandão (Jardim Cidade Universitária); 

• R. Josefa Taveira (Bairro Mangabeira); 

• Av. Emília Mendonça Gomes (Bairro Valentina). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_bairros_de_Jo%C3%A3o_Pessoa#Zona_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/BR-101
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Figura 1-92: Centralidades em João Pessoa. 

Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

Além do mapeamento das centralidades da capital, locais em que as atividades econômicas se 
concentram, é importante ainda tratar da localização dos assentamentos informais da cidade, em que 
residem as parcelas mais carentes da população e onde as desigualdades socioespaciais se revelam 
mais críticas.  

De acordo com o documento “Assentamentos informais de João Pessoa” (2007), a política 
habitacional instituída historicamente na cidade foi alicerçada na produção massiva de grandes 
conjuntos de moradia, que se tornou responsável pelo movimento de periferização da capital – com 
consequentes movimentos pendulares intensos da população de baixa renda. Por outro lado, 
concomitante ao processo de expansão periférica, a cidade também testemunhou o adensamento 
das suas áreas centrais com a invasão de parcelas do solo desprovidas de infraestrutura urbana e 
inadequadas à ocupação humana entre as áreas de várzeas e encostas dos rios Jaguaribe, Sanhauá-
Paraíba e Timbó́. Ainda que mais próximos às oportunidades de trabalho, seus moradores convivem 
com os perigos de enchentes, deslizamentos e doenças associadas à falta de saneamento. 

A Figura 1-93 mapeia as comunidades de João Pessoa segundo levantamento de 2014 feito pela 
SEMOB. Ainda que existam grandes comunidades próximas às principais centralidades com oferta 
de trabalho na cidade, como nos bairros centrais (Tambiá, Roger, Padre Zé, Mandacaru, Bairro dos 
Ipês, Alto do Céu, Trincheiras e Ilha do Bispo) e até mesmo em Manaíra (caso da comunidade São 
José), verifica-se que a maioria encontra-se nas porções mais ao sul do município, distantes do 
grande polo de empregos do Vetor Leste.  
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Figura 1-93: Comunidades de João Pessoa (2014). 

Fonte: SEMOB, 2014a. 

Vale, entretanto, destacar que a Prefeitura vem executando diversos programas de habitação social 
em áreas residenciais precárias, procurando articular a oferta de terrenos desocupados e o 
adensamento de áreas consolidadas para qualificar as condições de habitabilidade sem expulsar 
população de suas vizinhanças tradicionais. Destacam-se os seguintes casos: 

• Programa de Desenvolvimento Urbano Integrado e Sustentável do município de João Pessoa 
(2017): Programa multisetorial de múltiplas obras, desenvolvido pela Prefeitura Municipal de 
João Pessoa em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Tem como 
objetivo geral promover a sustentabilidade urbana de João Pessoa por meio da melhoria 
urbana, social, econômica e de gestão municipal. Os objetivos específicos são diminuir áreas 
de urbanização precária, reduzir o déficit habitacional e modernizar os instrumentos de 
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planejamento e gestão municipal, entre outros. Quatro conjuntos habitacionais foram 
desenvolvidos: CH Vista Alegre (Bairro Gramame); CH Saturnino de Brito (Bairro Trincheiras); 
CH Colinas de Gramame (Bairro Gramame) e CH São José (Bairro Manaíra), para os quais o 
Programa providenciou a preparação de Planos Executivos de Reassentamento e 
Relocalização (PERRs). 

• Estudos, Planos e Projetos de Urbanização de Assentamentos Precários no Vale do Rio 
Sanhauá (2014): Trabalho desenvolvido pela Acquatool Consultoria para a Prefeitura de João 
Pessoa, realizou diagnóstico socioeconômico e físico-ambiental, e projetos básicos de 
urbanismo, infraestrutura, reassentamentos, edificações habitacionais e equipamentos 
comunitários para comunidades na margem direita do trecho inferior do Rio Sanhauá, na área 
central. O trabalho tratou da Comunidade do S (bairro do Roger) e das comunidades Porto do 
Capim, Frei Vital, 15 de Novembro e Nassau (bairro Varadouro). O estudo incluiu ainda Plano 
de Recuperação de Área Degradada, Plano de Regularização Fundiária e Projeto de Trabalho 
Social para as comunidades. 

• Projeto de Trabalho Técnico Social – Urbanização, Regularização e Integração de 
Assentamentos Precários – Apoio à melhoria das condições de Habitabilidade de Assentos 
Precários – Comunidade Maria de Nazaré (2012): Elaborado pela Prefeitura de João Pessoa 
com recursos da Caixa Econômica Federal para a referida comunidade no bairro de 
Funcionários, previu habitações para 119 famílias, ligações de água e esgoto, regularizações 
fundiárias e ações educativas, de empreendedorismo e de engajamento social.  

 Análises de tecido urbano 

O objetivo da presente seção é indicar, descrever e analisar porções da cidade que configurem 
tecidos urbanos representativos dos padrões de desenvolvimento da cidade. Serão analisados os 
bairros de Bessa, Manaíra, Tambaú, Centro, Varadouro, Cabo Branco, Altiplano, Portal do Sol, Torre, 
Bairro dos Estados, Pedro Gondim, Brisamar, Jaguaribe, Mangabeira, Valentina, Cruz das Armas e 
Gramame, cujas localizações são apresentadas na Figura 1-94. 

 
Figura 1-94: Bairros de João Pessoa destacados para análise de tecido urbano. 

Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 
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a) Bessa 

  
Figura 1-95: Foto aérea do tecido urbano do bairro 

do Bessa. 
Fonte: GOOGLE EARTH, 2019. 

 

 
Figura 1-96: Vista do bairro do Bessa. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-
SISTRAN, 2019. 

 

  
Figura 1-97: Foto aérea do tecido urbano do bairro 

do Bessa. 
Fonte: GOOGLE EARTH, 2019. 

 
Figura 1-98: Vista do bairro do Bessa. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-
SISTRAN, 2019. 

 
Quadro 1-18: Tabela resumo das características do tecido urbano do Bessa. 

Faixa de Renda acima de 5 s.m. 

Densidade 7.001 a 11.500 hab./km2 

Tipologias predominantes 1 a 2 pavimentos; mais de 5 pavimentos 

Usos predominantes residencial 

Padrão de acabamento predominante alto 

Verticalização média 

Dinâmicas urbanas recentes aumento da verticalização de médio e alto padrão 

Principais centralidades Av. Pres. Afonso Pena; R. Paulo Roberto de Souza Acioly 

Consolidação da urbanização em transformação (substituição de edificações e novas ocupações verticais) 

Equipamentos urbanos e pontos de 
referência 

Praia do Bessa; Praça do Caju; Terminal de Integração do Bessa; Mercado 
Público do Bessa 

Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 
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b) Manaíra 

 
Figura 1-99: Foto área do tecido urbano do bairro de 

Manaíra. 
Fonte: GOOGLE EARTH, 2019. 

 
Figura 1-100: Foto área do tecido urbano do bairro 

de Manaíra. 
Fonte: GOOGLE EARTH, 2019. 

 

 
Figura 1-101: Vista do bairro de Manaíra. 

 Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-
SISTRAN, 2019. 

 
Figura 1-102: Vista do bairro de Manaíra. 

 Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-
SISTRAN, 2019. 

 
Quadro 1-19: Tabela resumo das características do tecido urbano de Manaíra. 

Faixa de Renda acima de 5 s.m. 

Densidade 11.501 a 14.000 hab./km2 

Tipologias predominantes 1 a 2 pavimentos; mais de 5 pavimentos 

Usos predominantes residencial misto 

Padrão de acabamento predominante alto 

Verticalização alta 

Dinâmicas urbanas recentes consolidação como centralidade de comércio e serviços 

Principais centralidades 
Av. Gal. Edson Ramalho; Av. João Câncio da Silva; Av. Gov. Flávio Ribeiro 
Coutinho; Av. João Maurício 

Consolidação da urbanização consolidada, com aumento da diversificação funcional 

Equipamentos urbanos e pontos de 
referência 

Praia de Manaíra; grandes equipamentos de consumo (Shopping Manaíra, 
Mag Shopping); Praça Desembargador Sílvio Porto; Praça Chateaubriand 
Arnaud 

Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019.  
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c) Tambaú 

 
Figura 1-103: Foto área do tecido urbano do bairro 

de Tambaú. 
Fonte: GOOGLE EARTH, 2019. 

 
Figura 1-104: Foto área do tecido urbano do bairro 

de Tambaú. 
Fonte: GOOGLE EARTH, 2019. 

 
Figura 1-105: Vista do bairro de Tambaú. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-
SISTRAN, 2019. 

 
Figura 1-106: Vista do bairro de Tambaú. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-
SISTRAN, 2019. 

Quadro 1-20: Tabela resumo das características do tecido urbano de Tambaú. 

Faixa de Renda acima de 5 s.m. 

Densidade 14.001 a 17.500 hab./km2 

Tipologias predominantes mais de 10 pavimentos 

Usos predominantes residencial misto 

Padrão de acabamento predominante alto 

Verticalização alta 

Dinâmicas urbanas recentes consolidação da ocupação de alta renda 

Principais centralidades Av. Epitacio Pessoa; Av. Sen. Ruy Carneiro; Av. Alm. Tamandaré 

Consolidação da urbanização consolidada 

Equipamentos urbanos e pontos de 
referência 

Praia de Tambaú; área com grande apelo turístico, Hotel Tambaú; Centro de 
Artesanato de Tambaú; Mercado do Peixe; Feirinha de Artesanato de 
Tambaú 

Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 
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d) Centro 

 

  
Figura 1-107: Foto área do tecido urbano do Centro. 

Fonte: GOOGLE EARTH, 2019. 

 
Figura 1-108: Vista do Centro. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-
SISTRAN, 2018. 

 
Figura 1-109: Foto área do tecido urbano do Centro. 

Fonte: GOOGLE EARTH, 2019. 

  
Figura 1-110: Vista do Centro. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-
SISTRAN, 2018. 

 
Quadro 1-21: Tabela resumo das características do tecido urbano do Centro. 

Faixa de Renda de 3 a 4 s.m. 

Densidade 0 a 3.500 hab./km2 

Tipologias predominantes 1 a 2 pavimentos 

Usos predominantes comércio e serviços 

Padrão de acabamento predominante médio 

Verticalização baixa 

Dinâmicas urbanas recentes Perda de população residente 

Principais centralidades 
Av. Duarte da Silveira; Av. Pres. Getúlio Vargas; Av. Gal. Osório; Av. Dom 
Pedro I; Av. Dom Pedro II; Av. João Machado 

Consolidação da urbanização consolidada 

Equipamentos urbanos e pontos de 
referência 

Praça Sólon de Lucena; Paço Municipal; Catedral Basílica de Nossa Senhora 
das Neves; Casa da Pólvora; comércio popular; Lyceu Paraibano; Parque da 
Lagoa – Solon de Lucena; Mercado Central; Tribunal de Justiça da Paraíba; 
Praça João Pessoa; Praça Venâncio Neiva; Praça Pedro Américo 

Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 
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e) Varadouro 

 
Figura 1-111: Foto área do tecido urbano do bairro 

do Varadouro. 
Fonte: GOOGLE EARTH, 2019. 

 
Figura 1-112: Vista do bairro do Varadouro. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-
SISTRAN, 2019. 

 
Figura 1-113: Foto área do tecido urbano do bairro 

do Varadouro. 
Fonte: GOOGLE EARTH, 2019. 

 
Figura 1-114: Vista do bairro do Varadouro. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-
SISTRAN, 2019. 

 
Quadro 1-22: Tabela resumo das características do tecido urbano do bairro do Varadouro. 

Faixa de Renda de 1 a 2 s.m. 

Densidade 3.501 a 7.000 hab./km2 

Tipologias predominantes 1 a 2 pavimentos 

Usos predominantes galpões, comércio e serviços 

Padrão de acabamento predominante baixo 

Verticalização baixa 

Dinâmicas urbanas recentes desafios para habitação social e reconversão urbana 

Principais centralidades R. Padre Antônio Pereira; R. João Suassuna; R. Padre Azevedo 

Consolidação da urbanização área histórica da cidade com demandas de requalificação 

Equipamentos urbanos e pontos de 
referência 

Patrimônio histórico arquitetônico e urbanístico; terminal rodoviário; ferrovia; 
Hotel Globo; Igreja de São Frei Pedro Gonçalves; Praça Antenor Navarro 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 
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f) Cabo Branco 

 
Figura 1-115: Foto área do tecido urbano do bairro 

de Cabo Branco. 
Fonte: GOOGLE EARTH, 2019.  

 
Figura 1-116: Vista do bairro de Cabo Branco. 
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-

SISTRAN, 2019. 

 

Figura 1-117: Foto área do tecido urbano do bairro 
de Cabo Branco. 

Fonte: GOOGLE EARTH, 2019.  

 

Figura 1-118: Vista do bairro de Cabo Branco. 
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-

SISTRAN, 2019. 

 
Quadro 1-23: Tabela resumo das características do tecido urbano do Cabo Branco. 

Faixa de Renda acima de 5 s.m. 

Densidade 3.501 a 7.000 hab./km2 

Tipologias predominantes mais de quatro pavimentos 

Usos predominantes residencial misto 

Padrão de acabamento predominante alto 

Verticalização média 

Dinâmicas urbanas recentes consolidação da ocupação de alta e média renda 

Principais centralidades Av. Cabo Branco; Av. Pres. Epitácio Pessoa 

Consolidação da urbanização consolidada 

Equipamentos urbanos e pontos de 
referência 

Praia de Cabo Branco; Farol Cabo Branco; Estação Cabo Branco – Ciência, 
Cultura e Artes 

Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 
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g) Altiplano 

 
Figura 1-119: Foto área do tecido urbano do bairro 

de Altiplano. 
Fonte: GOOGLE EARTH, 2019. 

 
Figura 1-120 Vista do bairro de Altiplano. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-
SISTRAN, 2019. 

 
Figura 1-121: Foto área do tecido urbano do bairro 

de Altiplano. 
Fonte: GOOGLE EARTH, 2019. 

 
Figura 1-122: Vista do bairro de Altiplano. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-
SISTRAN, 2019. 

Quadro 1-24: Tabela resumo das características do tecido urbano do Altiplano. 

Faixa de Renda acima de 5 s.m. 

Densidade 3.501 a 7.000 hab./km2 

Tipologias predominantes mais de 10 pavimentos 

Usos predominantes residencial misto 

Padrão de acabamento predominante alto 

Verticalização alta 

Dinâmicas urbanas recentes intensa verticalização para alta e média renda 

Principais centralidades R. Abelardo da Silva Guimarães Barreto; R. Bancário Elias Feliciano Madruga 

Consolidação da urbanização em transformação (novos edifícios de apartamentos de alto padrão) 

Equipamentos urbanos e pontos de 
referência 

Escola Superior da Magistratura da Paraíba; Pátio Altiplano Shopping; Tour 
Geneve (edifício de uso misto com 51 andares – em construção) 

Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 
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h) Portal do Sol 

 
Figura 1-123: Foto área do tecido urbano do bairro 

de Portal do Sol. 
Fonte: GOOGLE EARTH, 2019. 

 
Figura 1-124: Vista do bairro de Portal do Sol. 
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-

SISTRAN, 2019. 

 
Figura 1-125: Foto área do tecido urbano do bairro 

de Portal do Sol. 
Fonte: GOOGLE EARTH, 2019. 

 
Figura 1-126: Vista do bairro de Portal do Sol. 
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-

SISTRAN, 2019. 

 
Quadro 1-25: Tabela resumo das características do tecido urbano do Portal do Sol. 

Faixa de Renda de 3 a 4 s.m. 

Densidade 0 a 3.500 hab./km2 

Tipologias predominantes 1 a 2 pavimentos 

Usos predominantes residencial 

Padrão de acabamento 
predominante 

alto 

Verticalização baixa 

Dinâmicas urbanas recentes condomínios residenciais horizontais; ocupações irregulares 

Principais centralidades Av. Hílton Souto Maior; Av. Gov. Antonio da Silva Mariz 

Consolidação da urbanização 
Além da área ocupada por condomínios residenciais horizontais, 
muitas áreas ocupadas irregularmente e lotes desocupados 

Equipamentos urbanos e pontos de 
referência 

Condomínios residenciais horizontais (Cabo Branco Residence Privê; 
Bougainville Residence Privê; Condomínio Extremo Oriental 

Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 
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i) Torre 

 
Figura 1-127: Foto área do tecido urbano do bairro 

da Torre. 
Fonte: GOOGLE EARTH, 2019. 

 
Figura 1-128: Vista do bairro da Torre. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-
SISTRAN, 2019. 

 
Figura 1-129: Foto área do tecido urbano do bairro 

da Torre. 
Fonte: GOOGLE EARTH, 2019. 

 
Figura 1-130: Vista do bairro da Torre. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-
SISTRAN, 2019. 

Quadro 1-26: Tabela resumo das características do tecido urbano do bairro da Torre. 

Faixa de Renda de 3 a 4 s.m. 

Densidade 3.501 a 7.000 hab./km2 

Tipologias predominantes 1 a 2 pavimentos 

Usos predominantes residencial misto 

Padrão de acabamento 
predominante 

médio 

Verticalização baixa 

Dinâmicas urbanas recentes área central consolidada sem sinais de alterações significativas 

Principais centralidades 
Av. Min. José Américo de Almeida; Av. Rui Barbosa; Av. Barão de 
Mamanguape 

Consolidação da urbanização consolidada 

Equipamentos urbanos e pontos de 
referência 

Unimed João Pessoa; Hospital Memorial São Francisco; Hospital 
Nossa Senhora das Neves; Hospital Alberto Urquiza Wanderley; 
Mercado Público da Torre  

Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 
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j) Bairro dos Estados 

 
Figura 1-131: Foto área do tecido urbano do Bairro 

dos Estados. 
Fonte: GOOGLE EARTH, 2019. 

 
Figura 1-132: Vista do Bairro dos Estados. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-
SISTRAN, 2019. 

 
Figura 1-133: Foto área do tecido urbano do Bairro 

dos Estados. 
Fonte: GOOGLE EARTH, 2019. 

 
Figura 1-134: Vista do Bairro dos Estados. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-
SISTRAN, 2019. 

Quadro 1-27: Tabela resumo das características do tecido urbano do Bairro dos Estados. 

Faixa de Renda acima de 5 s.m. 

Densidade 3.501 a 7.000 hab./km2 

Tipologias predominantes 1 a 2 pavimentos; mais de 10 pavimentos 

Usos predominantes residencial misto 

Padrão de acabamento 
predominante 

médio 

Verticalização média 

Dinâmicas urbanas recentes aumento recente da verticalização residencial de média e alta renda 

Principais centralidades Av. Pres. Epitácio Pessoa; Av. Acre; Av. Maranhão 

Consolidação da urbanização 
em transformação (substituição de edificações e novas ocupações 
verticais) 

Equipamentos urbanos e pontos de 
referência 

Vila Olímpica Paraiba; PBPrev – Paraíba Previdência; Faculdade 
Maurício de Nassau; Receita Federal; Primeiro Grupamento de 
Engenharia do Exército 

Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 
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k) Pedro Gondim 

 
Figura 1-135: Foto área do tecido urbano do bairro 

Pedro Gondim. 
Fonte: GOOGLE EARTH, 2019. 

 
Figura 1-136: Vista do bairro Pedro Gondim 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-
SISTRAN, 2019. 

 
Figura 1-137: Foto área do tecido urbano do bairro 

Pedro Gondim. 
Fonte: GOOGLE EARTH, 2019. 

 
Figura 1-138: Vista do bairro Pedro Gondim 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-
SISTRAN, 2019. 

Quadro 1-28: Tabela resumo das características do tecido urbano do bairro Pedro Gondim. 

Faixa de Renda acima de 5 s.m. 

Densidade 3.501 a 7.000 hab./km2 

Tipologias predominantes 1 a 2 pavimentos; mais de 10 pavimentos 

Usos predominantes residencial misto 

Padrão de acabamento 
predominante 

médio 

Verticalização média 

Dinâmicas urbanas recentes aumento recente da verticalização residencial de média e alta renda 

Principais centralidades 
R. Bancário Francisco Mendes; Av. Pres. Epitácio Pessoa; R. Afonso 
Barbosa de Oliveira 

Consolidação da urbanização 
em transformação (substituição de edificações e novas ocupações 
verticais) 

Equipamentos urbanos e pontos de 
referência 

Rod. Gov. Antônio Mariz; Justiça Federal de Primeira Instância; 
Hospital Senador Humberto Lucena; FUNAD – Fundação Centro 
Integrado de Apoio à Pessoa com Deficiência 

Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 
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l) Brisamar 

 
Figura 1-139: Foto área do tecido urbano do bairro 

Brisamar. 
Fonte: GOOGLE EARTH, 2019. 

 
Figura 1-140: Vista do bairro Brisamar. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-
SISTRAN, 2019. 

 
Figura 1-141: Foto área do tecido urbano do bairro 

Brisamar. 
Fonte: GOOGLE EARTH, 2019. 

 
Figura 1-142: Vista do bairro Brisamar. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-
SISTRAN, 2019. 

 
Quadro 1-29: Tabela resumo das características do tecido urbano do bairro Brisamar. 

Faixa de Renda acima de 5 s.m. 

Densidade 11.501 a 14.000 hab./km2 

Tipologias predominantes mais de 10 pavimentos 

Usos predominantes residencial misto 

Padrão de acabamento 
predominante 

alto 

Verticalização alta 

Dinâmicas urbanas recentes alta verticalização residencial de média e alta renda 

Principais centralidades R. Prof. Osvaldo de Miranda Pereira; Av. Sen. Ruy Carneiro  

Consolidação da urbanização consolidada, mas ainda com espaços para adensamento 

Equipamentos urbanos e pontos de 
referência 

Rod. Gov. Antônio Mariz; Av. Sen. Ruy Carneiro 

Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 
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m)  Jaguaribe 

 
Figura 1-143: Foto área do tecido urbano do bairro 

de Jaguaribe. 
Fonte: GOOGLE EARTH, 2019. 

 
Figura 1-144: Vista do bairro de Jaguaribe. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-
SISTRAN, 2019. 

 
Figura 1-145: Foto área do tecido urbano do bairro 

de Jaguaribe. 
Fonte: GOOGLE EARTH, 2019. 

 
Figura 1-146: Vista do bairro de Jaguaribe. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-
SISTRAN, 2019. 

Quadro 1-30: Tabela resumo das características do tecido urbano do bairro de Jaguaribe. 

Faixa de Renda de 2 a 3 s.m. 

Densidade 3.501 a 7.000 hab./km2 

Tipologias predominantes 1 a 2 pavimentos 

Usos predominantes residencial misto 

Padrão de acabamento 
predominante 

médio 

Verticalização baixa 

Dinâmicas urbanas recentes área central consolidada sem sinais de alterações significativas 

Principais centralidades 
Av. Primeiro de Maio; Av. João da Mata; Av. Vasco da Gama; Av. 
Jesus de Nazaré; Av. Dom Pedro II 

Consolidação da urbanização consolidada 

Equipamentos urbanos e pontos de 
referência 

Centro Administrativo do Estado da Paraíba; SUPLAN – Superintendência de 
Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado; IFPB Campus João Pessoa; 
Instituto Cândida Vargas; Complexo de Doenças Infecto Contagiosas 
Clementino Fraga; Hospital Universitário Nova Esperança; Hospital Napoleão 
Laureano; Hospital São Vicente de Paula; Tribunal de Contas do Estado da 
Paraíba; Instituto Federal da Paraíba 

Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 
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n) Mangabeira 

 
Figura 1-147: Foto área do tecido urbano do bairro 

de Mangabeira. 
Fonte: GOOGLE EARTH, 2019. 

 
Figura 1-148: Vista do bairro de Mangabeira. 
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-

SISTRAN, 2019. 

 
Figura 1-149: Foto área do tecido urbano do bairro 

de Mangabeira. 
Fonte: GOOGLE EARTH, 2019. 

 
Figura 1-150: Vista do bairro de Mangabeira. 
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-

SISTRAN, 2019. 

Quadro 1-31: Tabela resumo das características do tecido urbano do bairro de Mangabeira. 

Faixa de Renda de 2 a 3 s.m. 

Densidade 7.001 a 11.500 hab./km2 

Tipologias predominantes 1 a 2 pavimentos 

Usos predominantes residencial misto 

Padrão de acabamento 
predominante 

baixo 

Verticalização baixa 

Dinâmicas urbanas recentes 
aumento da diversificação funcional, com fortalecimento de comércio 
e serviços locais 

Principais centralidades R. Josefa Taveira; Rua Comerciante Alfredo Ferreira da Rocha 

Consolidação da urbanização consolidada 

Equipamentos urbanos e pontos de 
referência 

Mangabeira Shopping; Complexo Penitenciário; Centro de Educação 
da Polícia Militar; Complexo Hospitalar de Mangabeira; Escola de 
Serviço Público do Estado da Paraíba; DETRAN-PB 

Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 
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o) Valentina 

 
Figura 1-151: Foto área do tecido urbano do bairro 

de Valentina. 
Fonte: GOOGLE EARTH, 2019. 

 
Figura 1-152: Vista do bairro de Valentina. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-
SISTRAN, 2019. 

 
Figura 1-153: Foto área do tecido urbano do bairro 

de Valentina. 
Fonte: GOOGLE EARTH, 2019. 

 
Figura 1-154: Vista do bairro de Valentina. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-
SISTRAN, 2019. 

 
Quadro 1-32: Tabela resumo das características do tecido urbano do bairro de Valentina. 

Faixa de Renda de 2 a 3 s.m. 

Densidade 3.501 a 7.000 hab./km2 

Tipologias predominantes 1 a 2 pavimentos 

Usos predominantes residencial misto 

Padrão de acabamento 
predominante 

médio 

Verticalização baixa 

Dinâmicas urbanas recentes 
aumento da diversificação funcional, com fortalecimento de comércio 
e serviços locais 

Principais centralidades Av. Mariângela Lucena Peixoto; Av. Emília Mendonça Gomes 

Consolidação da urbanização consolidada 

Equipamentos urbanos e pontos de 
referência 

Praça Soares Madruga; Campo da Marquise; Terminal de Integração 
do Valentina; Mercado Público Municipal do Bairro do Valentina; UPA 
Valentina 

Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 
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p) Cruz das Armas 

 
Figura 1-155: Foto área do tecido urbano do bairro 

de Cruz das Armas. 
Fonte: GOOGLE EARTH, 2019.  

 
Figura 1-156: Vista do bairro de Cruz das Armas. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-
SISTRAN, 2019. 

 
Figura 1-157: Foto área do tecido urbano do bairro 

de Cruz das Armas. 
Fonte: GOOGLE EARTH, 2019.  

 
Figura 1-158: Vista do bairro de Cruz das Armas. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-
SISTRAN, 2019. 

 
Quadro 1-33: Tabela resumo das características do tecido urbano do bairro de Cruz das Armas. 

Faixa de Renda de 2 a 3 s.m. 

Densidade 7.001 a 11.500 hab./km2 

Tipologias predominantes 1 a 2 pavimentos 

Usos predominantes residencial misto 

Padrão de acabamento 
predominante 

baixo 

Verticalização baixa 

Dinâmicas urbanas recentes 
consolidação da diversificação funcional, com fortalecimento de 
comércio e serviços locais 

Principais centralidades Av. Cruz das Armas 

Consolidação da urbanização consolidada 

Equipamentos urbanos e pontos de 
referência 

Quartel do Exército – Regimento Vidal de Negreiros; 
Superintendência Regional do DNIT no Estado da Paraíba; Mercado 
Público Sindolfo Freire; Estádio Leonardo da Silveira; UPA – Cruz das 
Armas; Maternidade Frei Damião 

Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 
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q) Gramame 

 
Figura 1-159: Foto área do tecido urbano do bairro 

de Gramame. 
Fonte: GOOGLE EARTH, 2019.  

 
Figura 1-160: Vista do bairro de Gramame. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-
SISTRAN, 2019. 

 
Figura 1-161: Foto área do tecido urbano do bairro 

de Gramame. 
Fonte: GOOGLE EARTH, 2019.  

 
Figura 1-162: Vista do bairro de Gramame. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-
SISTRAN, 2019. 

Quadro 1-34: Tabela resumo das características do tecido urbano do bairro de Gramame. 

Faixa de Renda de 1 a 2 s.m. 

Densidade 0 a 3.500 hab./km2 

Tipologias predominantes 1 a 2 pavimentos; 4 pavimentos 

Usos predominantes residencial 

Padrão de acabamento 
predominante 

baixo 

Verticalização média 

Dinâmicas urbanas recentes 
expansão residencial de baixa renda por meio de conjuntos 
habitacionais e empreendimentos Minha Casa Minha Vida 

Principais centralidades 
Av. Eng. Elson Gouveia Falcone; Rua do Arco; R. Alberto de Miranda 
Henriques; Perimetral Sul 

Consolidação da urbanização 
Intensa produção recente de conjuntos habitacionais de interesse 
social, com muitas glebas disponíveis para novos empreendimentos 

Equipamentos urbanos e pontos de 
referência 

Faculdade Nova Esperança; Viveiro de Plantas Municipal de João 
Pessoa; Parque Aquático do Sesc Gravatá; Terminal de ônibus do 
Colinas do Sul 

Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 
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 Tendências e dinâmicas urbanas recentes 

O presente item objetiva indicar porções da cidade que abriguem tendências e dinâmicas urbanas 
recentes relevantes, que demonstrem fenômenos complementares aos já analisados nos itens 
anteriores. Serão tratados temas como casos de mudança nos padrões de uso e ocupação do solo, 
conflitos no uso do espaço de circulação, ações para habitação de interesse social e parques lineares. 

a) Dinâmicas de uso e ocupação do solo 

• Lançamentos imobiliários na porção norte da orla: verifica-se intensa atividade imobiliária por 
meio de incorporação para construção de edifícios residenciais verticais de alto e médio 
padrão nos bairros de Jardim Aeroclube, Jardim Oceania (Figura 1-163) e Bessa.  

    
Figura 1-163: Edifícios novos e em construção no Jardim Oceania (Rua Bacharel José de Oliveira Curchatuz). 

Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

• Distrito Industrial do Turismo do Estado da Paraíba, no Bairro Costa do Sol (Figura 1-164): de 
acordo com a Medida Provisória nº 246 de 12/09/2016, foi criado com doação de imóvel para 
a Companhia de Desenvolvimento da Paraíba – CINEP para promover a instalação de 
equipamentos destinados à exploração da indústria do turismo (especialmente resorts), 
respeitando o zoneamento da área conforme projeto de ocupação urbanística, mas o projeto 
ainda não foi viabilizado. A área abriga o Centro de Convenções da Paraíba e o Teatro A 
Pedra do Reino. 
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Figura 1-164: Bairro Costa do Sol, que abrigaria o Distrito Industrial do Turismo do Estado da Paraíba. 

Fonte: GOOGLE EARTH, 2019. 

• Ocupações precárias: em João Pessoa, cerca de 240 famílias foram retiradas, desde o início 
da atual gestão, de prédios de ocupação pública que não pertencem à PMJP – como o antigo 
Hotel Tropicana, no Centro; o Ricardo Brindeiro (Bairro Colinas do Sul); DNIT (Cruz das 
Armas). Ainda não foram solucionados os casos da Comunidade Vitória (Figura 1-165) e do 
Hotel Nazareno, no Bairro Altiplano; na antiga sede do INSS, na Rua Duque de Caxias 
(Centro); e da Escola Estadual de Ensino Fundamental Índio Piragibe (Trincheiras).  

 
Figura 1-165: Vista da Comunidade Vitória, no Bairro Altiplano. 

Fonte: PORTAL CORREIO, 2018a. 

• Reabilitação de patrimônio – Residências Artísticas Sanhauá: a Villa Sanhauá (Figura 1-166), 
inaugurada em 2018, conta com 17 unidades habitacionais voltadas para membro da 
comunidade cultural da capital, a partir da reestruturação dos casarões coloniais da Rua João 
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Suassuna. A iniciativa indica um caminho para a reabilitação do patrimônio construído no 
Centro Histórico de João Pessoa, ampliando o uso residencial de espaços desocupados.   

    
Figura 1-166: Vila Sanhauá, antes e depois das intervenções.  

Fonte: GOOGLE STREET VIEW, 2015 ; PORTAL CORREIO, 2018b. 

b) Habitação social 

• Reurbanização de favelas: Entre as iniciativas recentes relacionadas à habitação de interesse 
social, destacam-se ações para reurbanização de favelas, em que moradores de áreas de 
risco são removidos e reassentados em locais próximos a comunidades existentes. É o caso 
do Residencial Novo São José (entregue em dezembro de 2018 com 336 apartamentos). 

• Novos conjuntos habitacionais: além da reurbanização de favelas, a Prefeitura segue 
promovendo conjuntos habitacionais periféricos como instrumento de enfrentamento do déficit 
habitacional da capital. Como exemplo recente, o Residencial Vieira Diniz, localizado no 
Jardim Veneza, que já abriga 4.480 pessoas (Figura 1-167). 

    
Figura 1-167: Vista do Residencial Vieira Diniz (Bairro Jardim Veneza, Zona Sul), à esquerda, e 

Residencial Novo São José (Bairro São José, Zona Leste), à direita.  
Fonte: SITE G1, 2018.  

 

c) Conflitos no uso do espaço de circulação  

• Ocupações irregulares na Avenida Duarte da Silveira (início da Beira Rio): a Prefeitura de 
João Pessoa vem combatendo uso indevido de áreas públicas, inclusive calçadas, por 
comerciantes locais que ocupam a calçada com materiais de publicidade e impedem a 
passagem de pedestres, conforme apresenta a Figura 1-168. 
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Figura 1-168: Trabalhos de remoção de ocupações irregulares na Av. Beira Rio. 

Fonte: SEDURB, 2015. 

• Falsas ‘fachadas ativas’: vagas de estacionamento (a 45 ou 90º) junto às fachadas de 
estabelecimentos comerciais lindeiras às ruas (Figura 1-169) têm gerado situações que 
descontinuam calçadas e bloqueiam a passagem de pedestres em diversos bairros da capital, 
perdendo assim a possibilidade de que tais ‘fachadas ativas’ sejam atrativos para os que 
caminham pela cidade. Diversas cidades do mundo têm incentivado o uso comercial no térreo 
de edifícios (inclusive nos residenciais) para animar a vida urbana e incentivar as caminhadas, 
mas a inserção de vagas de estacionamento junto às vitrines acaba por atrapalhar eventuais 
políticas de fomento aos modos de transporte ativo. Não bastará à Prefeitura proibir tais 
estacionamentos, sendo necessário dotar os passeios (resultantes da saída dos veículos) 
com mobiliário urbano e vegetação para garantir espaço necessário e confortável para a 
circulação a pé. 

    
Figura 1-169: Exemplos de falsas ‘fachadas ativas’: Rua Miriam Barreto Rabelo, no Bairro Jardim 

Aeroclube (à esquerda) e Rua Fernando Luiz Henrique dos Santos, no Jd. Oceania (à direita). 
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

 

• Condições das calçadas: de maneira geral, as calçadas da cidade oferecem condições 
razoáveis para a caminhada, mas muitos são os trechos de vias importantes em que não há 
passeios ou em que os existentes estão inadequados (com desníveis, falhas de pavimentação 
ou obstruções), conforme apresenta a Figura 1-170. Muitas das calçadas são estreitas e não 
contam com vegetação para sombreamento – item fundamental dado o clima da cidade. É 
comum também o uso das calçadas rebaixadas como estacionamento, com automóveis 
obstruindo a passagem de pedestres. São raros os passeios projetados com acessibilidade 
universal ou com sinalização adequada para pessoas com mobilidade reduzida.  
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1  2

3  4 
Figura 1-170: Exemplos de calçadas inadequadas em diversos bairros da cidade: (1) Rua Miriam 

Barreto Rabelo, no Jardim Aeroclube; (2) Av. Maximiano Figueiredo, no Centro; (3) Rua Rui Barbosa, 
Torre; (4) R. Josefa Taveira, em Mangabeira. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

d) Parques 

• Parque Linear Parahyba (área de 73 hectares): inaugurado em 2017 no Jardim Oceania com 
ciclovias, academia de ginástica, estacionamento, áreas de convivência, quadras esportivas 
e playground, é o mais recente exemplo de tratamento de APPs na capital (Figura 4-124), 
segundo metodologia que preserva a várzea e oferece área de lazer à população – com 
consequentes efeitos na valorização fundiária do entorno. No mesmo modelo, há projeto em 
andamento para parque linear na Av. Brasil (bairro Cristo Redentor), junto ao Rio Jaguaribe. 

• Aeroclube: em 2012, a Prefeitura de João Pessoa emitiu um decreto de desapropriação do 
terreno do Aeroclube da Paraíba (Figura 1-171), no Bairro Jardim Aeroclube, já com um 
projeto para a urbanização do local idealizado desde 2008, que inclui equipamentos de cultura 
e lazer, com ruas internas e um teatro com capacidade para 2.500 pessoas. Algumas áreas 
deverão contar com árvores nativas e exóticas para compor a vegetação de base e densa. O 
decreto foi anulado pela 3ª Vara da Justiça Federal na Paraíba. Atualmente, o processo 
encontra-se no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que julga recursos interpostos pelos 
proprietários do aeródromo. O processo permanece sob litígio na Justiça e não há previsão 
de execução do projeto. 
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Figura 1-171: Vista do Parque Linear Parahyba (à esquerda) e do Aeroclube (à direita). 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

 Manifestações observadas nas reuniões setoriais do PDMU   

O Plano Diretor de Mobilidade Urbana da Microrregião de João Pessoa – PDMU é um instrumento 
de gestão da mobilidade urbana que adota novos paradigmas sobre a condição de deslocamento 
das pessoas que vivem na cidade de João Pessoa, assim como diretrizes que contribuirão para a 
mudança do padrão de mobilidade urbana. Nesse sentido, o PDMU adotou atividades de 
comunicação e interação social, que utilizam da informação, da consulta, da colaboração, do 
envolvimento e do empoderamento da sociedade, a fim de equilibrar interesses e influências de todos 
os representantes sociais envolvidos no processo de construção do Plano. A realização de reuniões 
setoriais com a sociedade organizada captura a problemática e as expectativas acerca da mobilidade 
sob a ótica do cidadão, possibilitando a identificação dos elementos da mobilidade de maior 
relevância na definição de diretrizes para o Plano.  

A respeito da urbanização e uso do solo, frisou-se diversas vezes a importância do alinhamento entre 
as diretrizes do PDMU e as políticas determinadas no Plano Diretor e na Lei do Uso do Solo. Os 
participantes das reuniões setoriais também abordaram a criação de espaços de contemplação, 
tornando o caminhar pela cidade uma experiência mais agradável. Nas manifestações, constataram-
se sugestões de criação de quadras híbridas de uso misto nos bairros, principalmente da zona sul e 
sudeste, combinando o uso residencial/comercial, e a adoção do modelo de cidades compactas.  

Também foi citada a existência de discriminação socioespacial, em que há a reprodução espacial da 
segregação social, ou seja, a tendência de a população mais pobre residir em áreas mais afastadas 
e menos acessíveis. Como sugestão de mitigação desta situação, sugeriu-se a criação de projetos 
de habitação social no Centro, a fim de promover a circulação de pessoas na área fora do horário 
comercial, o que traria maior segurança e aproximaria as pessoas de seus locais de trabalho. 
Afirmou- se ainda que a mobilidade associada aos projetos de habitação social ainda é negligenciada 
em João Pessoa, citando como exemplo os moradores da zona sul, que não encontram condições 
de mobilidade para seus compromissos diários, principalmente as pessoas com deficiência. Foi 
citado que é necessário promover fácil acesso entre grandes espaços públicos mais referenciais, 
como o Parque Solon de Lucena e o Parque Paraíba, além das regiões mais periféricas da cidade. 

1.2.4. A atividade do turismo e seus impactos físico-espaciais   

O turismo, atividade relevante na Microrregião de João Pessoa, comumente é visto tanto por 
governos e meio empresarial quanto pela imprensa e opinião pública como algo fundamental nas 
políticas públicas de desenvolvimento urbano e econômico. Entretanto, na busca dos benefícios que 
tal atividade pode proporcionar, não se pode perder de vista as possibilidades de perdas ambientais, 
espaciais e socioculturais irreparáveis que o turismo carrega consigo. Seja na ocupação de áreas 
ambientalmente frágeis ou na expulsão de populações tradicionais, seja nas alterações de dinâmicas 
imobiliárias ou comprometimento de infraestruturas, o planejamento da atração de visitantes merece 
cuidados, especialmente em áreas urbanas.  
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Na área de estudo, as análises das atividades turísticas tendo em vista sua dimensões físico-
espaciais indicam sua importância na ocupação da orla de Tambaú e Cabo Branco, onde contínuas 
melhorias urbanísticas foram realizadas para garantir a atratividade da cidade para visitantes. Nesse 
sentido, as diversas ações de organização da Costa do Sol para receber empreendimentos hoteleiros 
– inclusive com a construção de um grande centro de convenções – mostram como os governos 
intervêm no espaço para oferecer infraestrutura que viabilize cada vez mais essa atividade 
econômica. Mostra-se relevante acompanhar o processo para que a legislação ambiental e o 
zoneamento da área permaneçam sendo obedecidos nas futuras intervenções e empreendimentos. 
Na área, há expectativa de implantação de hotéis do tipo resorts, que costumam gerar alto impacto 
socioambiental em sua construção e operação por conta da grande quantidade de empregos criados 
(que atraem novos moradores a áreas próximas, geralmente precárias), pelos fluxos de pessoas e 
cargas (grande uso do sistema viário de acesso), pelo consumo de água e pela geração de esgoto e 
resíduos sólidos. 

Da mesma forma, as ações recentes de requalificação da área central, notadamente no Varadouro, 
carregam – além da própria recuperação e preservação do patrimônio histórico – intenções de 
promoção de turismo cultural, dada a riqueza e atratividade dos edifícios e conjuntos arquitetônicos 
ali presentes. É fundamental, nesse caso, atenção a eventuais processos de elitização e expulsão 
de população que podem ocorrer na vizinhança, especialmente pelo fato de a região concentrar 
comunidades tradicionais carentes.  

1.2.5. Organização do território 

Pela lei que registra os bairros da cidade, aprovada em 4 de setembro de 1998, o total de bairros na 
zona urbana de João Pessoa é de 60, e não há delimitação da zona rural do município. Já de acordo 
com a lei do Plano Diretor, que foi criada em 1992, atualizado pela última vez em 2012, este número 
sobe para 65, sendo seis novas áreas de expansão e o desmembramento do bairro do Jardim das 
Acácias, que foi incorporado aos bairros de Tambiá e Roger. 

De acordo com o documento “Topografia Social de João Pessoa”, desenvolvido pela Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social – SEDES em 2009, os bairros de João Pessoa podem ser 
agrupados em quatro regiões: Zona Norte, Zona Oeste, Zona Leste e Zona Sul (Figura 1-172 e 
Quadro 1-135). A população de cada bairro, de acordo com o Censo de 2010 do IBGE, é apresentada 
no Quadro 1-136. 

 

Figura 1-172: Bairros por regiões de João Pessoa. 
Fonte: SEDES, 2009. 
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Quadro 1-35: Bairros por regiões de João Pessoa. 

Zona Norte Zona Oeste Zona Leste Zona Sul 

Alto do Céu 

Centro 

Bairro dos Estados 

Expedicionários 

Bairro dos Ipês 

Mandacaru 

Padre Zé 

Pedro Gondim 

Roger 

Tambauzinho 

Tambiá 

Treze de Maio 

Torre 

Varadouro 

 

Alto do Mateus 

Cristo Redentor 

Cruz das Armas 

Ilha do Bispo 

Jaguaribe 

Oitizeiro 

Trincheiras 

Varjão 

Mata do Buraquinho 

Aeroclube 

Altiplano Cabo Branco 

Bancários 

Bessa 

Brisamar 

Cabo Branco 

Castelo Branco 

João Agripino 

Jardim Oceania 

Manaíra 

Miramar 

Penha 

Ponta do Seixas 

Portal do Sol 

São José 

Tambaú 

 

Anatólia 

Água Fria 

Cidade dos Colibris 

Costa e Silva 

Cuiá 

Distrito Industrial 

Ernani Sátiro 

Costa do Sol 

Gramame 

Barra de Gramame 

Mussure 

Mumbaba 

Ernesto Geisel 

Funcionários 

Grotão 

Bairro das Indústrias 

João Paulo II 

Jardim Cidade Universitária 

Jardim São Paulo 

Jardim Veneza 

José Américo 

Mangabeira 

Muçumagro 

Paratibe 

Planalto de Boa Esperança 

Valentina 

Fonte dos dados: SEDES, 2009 / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2017. 
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Quadro 1-36: População por bairro. 

 

Fonte dos dados: IBGE, 2010 / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2017. 

De acordo com o Plano Diretor atual (JOÃO PESSOA, 2009), o macrozoneamento vigente da área 
urbana, apresentado na Figura 1-173, compreende: 

• I - zonas adensáveis prioritárias – ZAP: aquela onde a disponibilidade de infraestrutura básica, 
a rede viária e o meio ambiente permitem a intensificação do uso e ocupação do solo e na 
qual o índice de aproveitamento único poderá ser ultrapassado até o limite de 4,0, e nos 
termos da lei do Plano Diretor; 

• II - zonas adensáveis não prioritárias – ZANP: aquela onde a disponibilidade ou a falta de um 
dos sistemas da infraestrutura básica permite uma intensificação moderada do uso e 
ocupação do solo e na qual o índice de aproveitamento único poderá ser ultrapassado até o 
limite de 1,5, e nos termos da lei do Plano Diretor; 

• III - zonas não adensáveis – ZNA: aquela onde a carência da infraestrutura básica, da rede 
viária e o meio ambiente restringem a intensificação do uso e ocupação do solo e na qual o 
limite máximo de construção é o do índice de aproveitamento único; 

• IV - zonas de restrição adicional: são partes da Área Urbana, situadas em zonas adensáveis 
ou não, nas quais o interesse social de preservação de características ambientais, 
paisagísticas, históricas e culturais, como patrimônio comum, impõe restrições adicionais ao 
uso e ocupação do solo. Constituem-se zonas de restrições adicionais o Centro Principal da 
Cidade, a Orla Marítima, o Altiplano Cabo Branco e o Cone de Proteção ao Voo do Aeroclube; 
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• V - zonas especiais: são porções do território do Município com destinação específica e 
normas próprias de parcelamento, uso e ocupação do solo, compreendendo:  

o Zonas Especiais de Interesse Social: destinadas primordialmente a produção, 
manutenção e a recuperação de habitações de interesse social; 

o Zonas Especiais de Preservação: porções do território, localizadas tanto na Área 
Urbana como na Área Rural, nas quais o interesse social de preservação, manutenção 
e recuperação de características paisagísticas, ambientais, históricas e culturais, 
impõe normas específicas e diferenciadas para o uso e ocupação do solo. 

Dentro desta classificação, encontraram-se os tipos: 

• Setor de Amenização Ambiental – SAA; 

• Setor de Deposição e Tratamento de Resíduos Líquidos; 

• Setor de Exploração Mineral; 

• Setor de Proteção da Paisagem – SPP; 

• Zona de Preservação Ambiental – ZPA. 

 
Figura 1-173: Macrozoneamento de João Pessoa. 

Fonte: SEPLAN, 2012a. 

O trato do zoneamento da cidade revela preocupação com a presença ambiental, chamando atenção 
dois fatos: o forte crescimento populacional do bairro de Mangabeira, embora em zona não prioritária 
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de adensamento, e a proximidade desse forte adensamento com setores de deposição e tratamento 
de resíduos líquidos. 

De acordo com o Plano Diretor de João Pessoa (JOÃO PESSOA, 2009), a cidade divide-se nas 
seguintes zonas de uso e ocupação (Figura 1-174): 

• Zona a Cabo Branco; 

• Zona b Cabo Branco; 

• Zona c Cabo Branco; 

• Zona d Praia do Seixas;  

• Zona e Praia do Seixas; 

• Parque Cabo Branco; 

• Setor de amenização ambiental; 

• Sem zoneamento; 

• Setor residencial especial;  

• Setor turístico especial;  

• Zona axial 1;  

• Zona axial 2;  

• Zona axial 3;  

• Zona axial 4;  

• Zona axial 5;  

• Zona axial 6;  

• Zona axial 7;  

• Zona de bairro; 

• Zona comercial central;  

• Zona comércio e serviços 1;  

• Zona comércio e serviços 2;  

• Zona comercial de terminal;  

• Zona especial de preservação 2;  

• Zona especial de preservação 3;  

• Zona especial de preservação 4;  

• Zona especial de preservação 5;  

• Zona residencial especial;  

• Zona de grandes equipamentos; 

• Zona industrial 1;  

• Zona industrial 2;  

• Zona industrial 3;  

• Zona institucional e de serviços; 

• Zona especial de preservação natural;  

• Zona residencial 1;  

• Zona residencial 2;  

• Zona residencial 3;  

• Zona turística 1;  

• Zona turística 2;  

• Zona turística 3. 
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Figura 1-174: Mapa com zonas de uso e ocupação do solo. 

Fonte: SEPLAN, 2012b. 

Ressalta-se que, atualmente, a Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal de João Pessoa 
encontra-se em processo de atualização do Plano Diretor e de sua Lei de Uso e Ocupação do Solo, 
englobando assuntos relevantes, como alterações na categorização de zonas, adensamento, áreas 
ambientais e aspectos construtivos diversos. 

1.2.6. Polos geradores de viagens 

O Plano Diretor de João Pessoa, em conformidade com as disposições do DENATRAN (2001), define 
Polo Gerador de Viagem – PGV como quando o empreendimento público ou privado que, ao ser 
implantado, sobrecarrega a infraestrutura básica, a rede viária de transpores ou prejudica o meio 
ambiente natural ou construído. O artigo 31 do Plano Diretor dispõe que a Secretaria de 
Planejamento, ao classificar um empreendimento como de impacto, deverá elaborar parecer técnico 
para a análise do empreendimento pelo Conselho de Desenvolvimento Urbano, devendo ainda 
indicar as exigências a serem feitas ao empreendedor para que, às suas expensas, realize obras ou 
adote medidas no sentido de atenuar, compensar ou neutralizar o impacto previsível decorrente do 
empreendimento. Os empreendimentos assim classificados são sujeitos à apresentação do Relatório 
de Impacto do Meio Ambiente – RIMA, nos termos da legislação federal e estadual em vigor, e 
também aqueles com capacidade de reunir mais de 300 pessoas sentadas. 

Na Figura 1-175, há mapa com PGVs agrupados entre as categorias saúde, estádio, mercado 
público, hipermercado, shopping, teatro e turismo. 
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Figura 1-175: Principais Polos Geradores de Viagens. 

Fonte dos dados: SEMOB, 2017a / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2017. 

Com relação aos PGVs de saúde, é notável maior concentração ente os bairros próximos ao Centro, 
como Jaguaribe, Torre e Tambauzinho, e, por outro lado, percebe-se menor ocorrência destes 
equipamentos nas regiões sul e leste da cidade. Os polos de turismo são observados na zona leste 
e, em menor quantidade, no Centro de João Pessoa. Percebe-se concentração de shoppings e 
hipermercados principalmente nos bairros Bessa, Tambaú, Cristo Redentor e Jardim Cidade 
Universitária. Em menor quantidade, há outros equipamentos considerados como atrativos de 
viagens como teatros, mercados públicos e estádios. 

Quando se analisam mais especificamente os equipamentos de educação (Figura 1-176), sejam 
municipais, estaduais, federais ou privados, verifica-se que João Pessoa possui cobertura satisfatória 
de instituições de ensino. 
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Figura 1-176: Localização de equipamentos de educação. 

Fonte dos dados: SEMOB, 2017a / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2017. 
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2. CARACTERIZAÇÃO DOS DESLOCAMENTOS  

2.1. Panorama da Mobilidade Urbana 

De acordo com Pesquisa OD 2018, em um dia útil típico, são realizadas 1,68 milhões de viagens na 
microrregião de João Pessoa. A maior parte dessas viagens são internas ao município de João 
Pessoa, ou seja, possuem origem e destino na capital – elas correspondem a cerca de 1,23 milhões 
de viagens (73% do total de 1,68 milhões), como mostra o quadro abaixo (Quadro 2-1). No quadro 
estão representados os totais de viagens por dia realizadas entre os municípios da microrregião.  

Os intercâmbios de viagens com origem ou destino em municípios externos à área de estudo foram 
agregados em “outros”. O total de viagens com origem ou destino em João Pessoa é 
aproximadamente quinze vezes maior que as viagens com origem ou destino em Santa Rita, que é 
o segundo município da microrregião com maior quantidade de viagens.  

Quadro 2-1: Total de viagens por dia útil entre os municípios da MRJP. 

Origem / Destino JOÃO PESSOA BAYEUX CABEDELO CONDE LUCENA SANTA RITA OUTROS TOTAL 

JOÃO PESSOA 1.232.606 30.739 35.435 9.162 3.442 31.456 4.289 1.347.129 

BAYEUX 31.052 50.001 3.249 411 94 8.932 869 94.608 

CABEDELO 35.163 3.634 34.738 298 821 2.466 391 77.511 

CONDE 9.102 233 254 14.948 57 186 320 25.100 

LUCENA 3.576 58 727 - 5.794 282 - 10.436 

SANTA RITA 31.087 9.056 2.947 137 309 82.214 119 125.868 

OUTROS 4.372 691 419 294 - 250 225 6.250 

TOTAL 1.346.956 94.411 77.770 25.250 10.515 125.786 6.214 1.686.902 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

A Figura 2-1 representa uma matriz de viagens diárias entre os municípios, em que o eixo horizontal 
representa os destinos e o eixo vertical, as origens. Os valores estão em percentuais (relação entre 
o número de viagens do par de municípios e o número total de viagens com origem no município de 
origem desse par). Portanto, a linha horizontal soma 100% das viagens com origem no município. 

Verifica-se que 91% das viagens realizadas em João Pessoa são internas ao município e este alto 
percentual não é encontrado nos demais municípios da microrregião, onde as viagens internas 
variam de 44% em Cabedelo a 65% em Santa Rita.  Além disso, uma parcela significativa das viagens 
com origem nos demais municípios da microrregião possuem destino em João Pessoa, evidenciando 
o alto relacionamento desses municípios com a capital.  

 
Figura 2-1: Matriz do percentual de viagens realizadas entre municípios da MRJP (dia útil). 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 
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2.2. Viagens por modo 

Na pesquisa OD foram catalogados 14 modos de transporte tidos como alternativas existentes de 
deslocamento da população da microrregião. Estes modos foram classificados em três grandes 
grupos: transporte ativo (TA), transporte coletivo (TC) e transporte individual (TI), conforme o Quadro 
2-2. O transporte alternativo e as categorias de fretados (inclui vans escolares) foram separadas das 
demais. 

Quadro 2-2: Classificação por modo. 
Categoria Classificação 

Bicicleta TA 

A pé TA 

Ônibus TC 

Trem CBTU TC 

Balsa TC 

Condutor de automóvel TI 

Passageiro de automóvel TI 

Moto TI 

Caminhão TI 

Táxi TI 

Uber TI 

Outros TI 

Alternativo ALTERNATIVO 

Veículo fretado FRETADO 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

Dentre as 1,68 milhões de viagens realizadas na área de estudo, o transporte individual é responsável 
por 760 mil viagens por dia útil, o que corresponde a 45% dos deslocamentos da microrregião, como 
mostra o Quadro 2-3 e a Figura 2-2 a seguir. O segundo modo de transporte mais utilizado é o ativo, 
presente em 30% dos deslocamentos realizados na microrregião, seguido do transporte coletivo com 
22%. O fretado e o transporte alternativo somam 4% das viagens da microrregião. 

Quadro 2-3: Totais de viagens por modo de transporte. 
Modo Viagens % de viagens 

TA  504.507  29,9% 

TC  356.002  21,1% 

TI  759.138  45,0% 

Alternativo  36.236  2,1% 

Fretado  31.019  1,8% 

TOTAL 1.686.902 100% 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

 
Figura 2-2: Divisão modal das viagens na Microrregião de João Pessoa.  

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 
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Ao segregar as viagens de João Pessoa dos demais municípios da microrregião por modo de 
transporte, conforme Figura 2-3, percebe-se a dependência de João Pessoa pelo transporte 
individual, que é o modo escolhido em 49,9% dos deslocamentos da população do município. Já nos 
demais municípios da microrregião, o transporte individual representa 28,5% das escolhas modais e 
o percentual do transporte ativo é escolhido em 44,2% dos deslocamentos realizados pela população. 
O percentual de escolha pelo transporte coletivo é semelhante entre João Pessoa e os demais 
municípios, representando respectivamente 22% e 18,2% das escolhas dos viajantes. 

 
Figura 2-3: Divisão modal de João Pessoa e demais municípios da Microrregião de João Pessoa.  

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

O Quadro 2-4 a seguir apresenta os totais de viagens por modo principal para o município de João 
Pessoa e demais municípios da microrregião. Enquanto nos demais municípios, o modo de transporte 
mais utilizado é o a pé (40%), seguido do ônibus (16%), em João Pessoa, destaca-se o modo 
individual, como condutor de automóvel (24,1%), que, somado ao percentual de passageiro de 
automóvel, correspondem a 37,3% das viagens do município. Esse percentual da escolha modal é 
superior ao dobro do percentual de viagens de automóvel dos demais municípios (17,2%).  

A bicicleta é escolhida em 2,7% dos deslocamentos de João Pessoa, correspondente a 34 mil 
deslocamentos diários. Nos demais municípios, essa parcela corresponde a 4,2%, com 16 mil 
viagens por dia.  

Quadro 2-4: Viagens por modo principal (OD dia útil). 

 
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

JOÃO 

PESSOA
BAYEUX CABEDELO CONDE LUCENA SANTA RITA Total Geral %

A PE 298.125          43.809            27.374            16.176            4.874               63.420            453.778          26,9%

BICICLETA 34.517            2.639               7.613               610                  1.076               4.274               50.729            3,0%

332.641         46.448            34.988            16.785            5.950              67.694            504.507         29,9%

ONIBUS 284.479          22.447            9.812               5.522               2.769               23.954            348.984          20,7%

ALTERNATIVO 11.492            7.121               4.458               1.529               751                  10.886            36.236            2,1%

VEICULO FRETADO 20.724            1.931               4.100               401                  -                   3.863               31.019            1,8%

TREM CBTU 549                  700                  2.831               -                   -                   2.074               6.155               0,4%

BALSA 167                  123                  114                  -                   226                  233                  863                  0,1%

317.411         32.323            21.315            7.451              3.746              41.011            423.258         25,1%

CONDUTOR DE AUTOMOVEL 312.985          7.412               12.166            3.316               955                  10.908            347.742          20,6%

PASSAGEIRO DE AUTOMOVEL 171.677          8.178               9.060               2.303               879                  11.526            203.623          12,1%

MOTO 126.018          10.553            7.104               2.396               1.132               15.820            163.023          9,7%

UBER 22.655            890                  460                  50                     29                     348                  24.432            1,4%

TAXI 5.393               344                  185                  24                     -                   1.225               7.172               0,4%

CAMINHAO 1.484               72                     -                   -                   -                   343                  1.899               0,1%

OUTROS 8.083               419                  383                  368                  90                     1.904               11.248            0,7%

648.296         27.868            29.358            8.456              3.085              42.075            759.138         45,0%

1.298.349      106.639          85.661            32.693            12.781            150.780          1.686.902      100,0%

TI Total

Total Geral

Municípios

Modo PrincipalCLASSE

TA

TC

TI

TA Total

TC Total
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O trem é mais utilizado pela população dos municípios das extremidades da linha, Cabedelo e Santa 
Rita, com respectivamente 2,8 mil e 2,0 mil viagens por dia, conforme o quadro anterior.  

A Figura 2-4 a seguir sintetiza as escolhas modais dos municípios da microrregião. Conde destaca-
se em relação aos demais municípios onde o transporte ativo é o modo mais utilizado pela população. 

 
Figura 2-4: Divisão modal dos demais municípios da Microrregião de João Pessoa.  

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

 

2.2.1. Divisão modal por faixa horária 

A flutuação horária das viagens em um dia útil por modo e horário de chegada é apresentada na 
Figura 2-5. O horário de pico da microrregião ocorre entre 6h45 e 7h45, para o transporte motorizado. 

Observam-se dois períodos de aumento de demanda do transporte ativo no meio do dia, um por volta 
das 11h e outro às 12h30. Essa demanda representa as viagens por motivo estudo.  

Embora o pico ocorra na manhã, o período da tarde também é de grande demanda do sistema de 
transporte, porém essas viagens são mais espalhadas entre 16h30 e 18h30. O período da manhã 
tem uma demanda mais concentrada, com um pico mais acentuado do que o período da tarde, 
conforme apresentado no Quadro 2-5. 
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Figura 2-5: Viagens por faixa horária e por modo. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

 

Quadro 2-5: Viagens por modo principal (OD dia útil). 

Período Faixa Horária 
Viagens 

Motorizadas 
% Viagens 

Motorizadas 

Manhã 6:45 7:45 132.217 11,2% 

Almoço 12:20 13:20 106.664 9,0% 

Tarde 17:05 18:05 107.076 9,1% 

Demais 21:45 22:45 31.270 2,6% 

TOTAL Viagens Motorizadas [dia] 1.182.396 100,0% 

TOTAL Viagens Ativo [dia] 504.507 - 

TOTAL Viagens [dia] 1.686.902 - 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

 

2.2.2. Gênero na escolha modal 

Ao analisar a divisão modal por gênero, conforme a Figura 2-6, é possível notar a diferença nas 
escolhas entre mulheres e homens. Em João Pessoa, o transporte individual é utilizado em 42,1% 
dos deslocamentos das mulheres, já para os homens, esse percentual ultrapassa os 50%. O 
transporte ativo e coletivo possui percentuais muito próximos nas escolhas modais das mulheres.  
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Figura 2-6: Divisão modal por gênero de João Pessoa (esquerda) e demais municípios da Microrregião de 

João Pessoa (direita). 
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

A Figura 2-7 mostra a participação de homens e mulheres por modo de transporte para João Pessoa 
e demais municípios da microrregião. As mulheres são maioria em todos os modos de transporte, 
exceto no transporte individual, tanto em João Pessoa, quanto nos demais municípios.  

 

 

 

Figura 2-7: Divisão modal por gênero de João Pessoa (esquerda) e demais municípios da Microrregião de 
João Pessoa (direita). 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

 

2.2.3. Viagens no período da manhã (bairros de João Pessoa) 

O período da manhã apresenta o maior pico de viagens. A seguir, apresentam-se as origens e os 
destinos das viagens por modo de transporte, especializados por bairro de João Pessoa (Figura 2-
8). 

As ilustrações a seguir apresentam, em termos de diagrama de pizza, o quantitativo de viagens com 
origem ou destino em cada bairro, fornecendo uma percepção da característica atratora ou produtora 
no período da manhã (partidas entre 6:00h e 8:59h da manhã). 

As viagens a pé apresentam, para o período da manhã, uma predominância de equilíbrio entre 
origens e destinos nos bairros, justificada pela predominância de deslocamentos de curta distância. 

 



Plano Diretor de Mobilidade Urbana da Microrregião de João Pessoa                                                  Consolidação do Diagnóstico 
Contrato n° 02009/2017 – SEMOB/SEPLAN                                                                                                                             PMDU-RL-P6-00-R00_V00 

 

 

                  115 

 

 
Figura 2-8: Origem e destinos – modo de transporte ativo: a pé. 
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

 

As viagens do modo ativo bicicleta, conforme ilustrado na Figura 2-9, apresentam, para o período da 
manhã, característica de atratora de viagens nos bairros da área central e ao longo do eixo da Av. 
Presidente Epitácio Pessoa, enquanto os bairros à sudeste e sudoeste do município possuem 
característica de produtora de viagens de bicicleta. 
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Figura 2-9: Origem e destinos – modo de transporte ativo: bicicleta. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

 

O modo coletivo ônibus, conforme ilustrado na Figura 2-10, apresenta, para o período da manhã, nos 
bairros da área central, bairros ao longo do eixo da Av. Presidente Epitácio Pessoa e na região 
nordeste do município, característica de atratora de viagens, viagens estas relacionadas às 
atividades econômicas e educacionais.  

Nos bairros Castelo Branco, onde se encontra a Universidade Federal da Paraíba, e no bairro Distrito 
Industrial, as viagens de ônibus têm uma participação percentual superior a 80% como destino. Por 
outro lado, os bairros ao sul do município têm uma predominância de origem de viagens de ônibus. 
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Figura 2-10: Origem e destinos – modo de transporte coletivo: ônibus. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

 

O modo de transporte individual automóvel, condutor e passageiro, conforme ilustrado na Figura 2-
11, apresenta similaridades em relação ao modo coletivo. Os bairros da área central, bairros ao longo 
do eixo da Av. Presidente Epitácio Pessoa, o bairro Castelo Branco e o Distrito Industrial têm 
características de atração de viagens, assim como para o modo ônibus.  

Os bairros na região nordeste do município de João Pessoa apresentam equilíbrio entre as origens 
e destinos de viagens de transporte individual, distintamente do modo ônibus. Isto é decorrente do 
fato de que estes bairros possuem as maiores rendas médias do município, assim, conforme a renda 
se relaciona com a divisão modal dos moradores do bairro (origem), tem-se, por consequência, um 
componente adicional às atividades do bairro (destino). 
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Figura 2-11: Origem e destinos – modo de transporte individual: automóvel (condutor e passageiro). 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

 

O modo de transporte individual motocicleta, conforme ilustrado na Figura 2-12, apresenta, em termos 
de percentual de viagens, predominância de destinos nos bairros da área central, bairros do nordeste 
e bairros ao longo do eixo da Av. Presidente Epitácio Pessoa.  
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Figura 2-12: Origem e destinos – modo de transporte individual: motocicleta. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

 

2.3. Viagens por motivo 

O Quadro 2-6 apresenta os motivos de viagens categorizados na pesquisa OD e sua respectiva 
classificação que será amplamente utilizada no modelo de demanda de viagens. O motivo residência 
não possui uma classificação, pois ele é utilizado para determinar se a viagem é de base domiciliar 
ou não, ou seja, se a origem ou o destino da viagem é o domicílio da pessoa. Os motivos saúde, 
compras, pagamentos, lazer, outros, acompanhar dependente e acompanhante são classificados 
como outros para agrupar as viagens realizadas para esses motivos de maneira a se conseguir maior 
volume de dados para o modelo de demanda do horário de pico, uma vez que essas viagens, já 
agrupadas, representam uma pequena parcela do total de viagens da hora-pico.  
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Quadro 2-6: Motivos de viagem. 

Motivo Classificação 

Residência - 

Trabalho Trabalho 

Estudo Estudo 

Saúde Outros 

Compras Outros 

Pagamentos Outros 

Outros Outros 

Lazer Outros 

Acompanhar dependente Outros 

Acompanhante Outros 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

 

As viagens ainda foram classificadas de acordo com o motivo declarado para sua origem e para o 
seu destino. Uma vez que cada viagem possui um par de motivo único associado à sua origem e ao 
seu destino, foi possível classificá-las. A classificação da viagem, segundo os motivos do par, é 
realizada dentre as quatro categorias abaixo: 

• BDT – Base Domiciliar Trabalho; 

• BDE – Base Domiciliar Estudo; 

• BDO – Base Domiciliar Outros; e 

• BND – Base Não Domiciliar. 

 

O Quadro 2-7 abaixo mostra a classificação atribuída para cada combinação de motivo de origem 
com motivo de destino. 

Quadro 2-7: Classificação por motivo. 

Motivo Origem / Destino 
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Residência   BDT BDE BDO BDO BDO BDO BDO BDO BDO 

Trabalho BDT BND BND BND BND BND BND BND BND BND 

Estudo BDE BND BND BND BND BND BND BND BND BND 

Saúde BDO BND BND BND BND BND BND BND BND BND 

Compras BDO BND BND BND BND BND BND BND BND BND 

Pagamentos BDO BND BND BND BND BND BND BND BND BND 

Outros BDO BND BND BND BND BND BND BND BND BND 

Lazer BDO BND BND BND BND BND BND BND BND BND 

Acompanhar dependente BDO BND BND BND BND BND BND BND BND BND 

Acompanhante BDO BND BND BND BND BND BND BND BND BND 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

 

A flutuação horária das viagens em um dia útil por motivo e horário de chegada é apresentada na 
Figura 2-13. Nota-se que as viagens BDO são distribuídas, de maneira geral, uniformemente ao longo 
do dia. Já as viagens classificadas como BDT apresentam dois picos nítidos (manhã e tarde) 
coerentes com as jornadas típicas de trabalho. Com relação às viagens de BDE, percebe-se a 
concentração acentuada em quatro picos ao longo do dia: manhã, almoço, tarde e noite – coerente 
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com os horários de cursos matutinos e vespertinos e um pico noturno menos acentuado. Por último, 
nota-se a pequena quantidade de viagens BND em relação às demais categorias e, assim como as 
viagens BDO, distribuídas ao longo do dia. 

 
Figura 2-13: Motivo de viagem por faixa horária. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

O Quadro 2-8 e a Figura 2-14 apresentam a quantidade de viagens diárias por motivo. As viagens de 
base domiciliar por motivo trabalho correspondem a 28,8% das viagens diárias, e as de base 
domiciliar por motivo estudo, a 22,8%, somando juntas 51,5% das viagens da microrregião. As 
viagens por outros motivos são as de maior ocorrência diária (40,1%). No horário de pico, essas 
viagens são bem menos expressivas. 

Quadro 2-8: Distribuição de viagens por 
motivo. 

Motivo Viagens 
% de 

viagens 

BDT  485.219  28,8% 

BDE  384.260  22,8% 

BDO  675.698  40,1% 

BND  141.725  8,4% 

Total  1.686.902  100,0% 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-
COMAP-SISTRAN, 2019. 

 
Figura 2-14: Distribuição de viagens por motivo. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 
2019. 

Ao comparar a escolha modal dos viajantes com o motivo da viagem é possível perceber que em 
João Pessoa 55% das viagens por motivo trabalho são realizadas por transporte individual, seguido 
do transporte coletivo em 28% das viagens. Embora a parcela de pessoas que usam o transporte 
coletivo por motivo trabalho seja mais de duas vezes menor que a escolha pelo transporte individual 
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(conforme a Figura 2-15 e o Quadro 2-9, das viagens de BDT, 206 mil são realizadas de TI e 106 mil, 
de TC), a viagem a trabalho é a que mais utiliza o transporte coletivo. Esse motivo corresponde a 
28% dos usuários do transporte coletivo de João Pessoa. Nos demais munícipios, o percentual de TI 
nas viagens por motivo trabalho é um pouco menor, representando 38,5% das viagens. 

Já nas viagens por motivo estudo (BDE), uma parcela significativa utiliza o transporte ativo, com 
40,3% das viagens em João Pessoa. Nos demais municípios, a parcela do transporte ativo nas 
viagens de BDE é muito maior: 64% das viagens são feitas a pé ou de bicicleta. O motivo estudo 
também representa a maior parcela dos usuários do fretado, que inclui as vans escolares.  

Em João Pessoa, nas viagens de base domiciliar realizadas por outros motivos ou nas viagens de 
base não domiciliar, a predominância é do uso do transporte individual, com 54% e 63%, 
respectivamente. A parcela de usuários do transporte individual nos demais munícipios é um pouco 
menor que em João Pessoa, com 30% e 39% respectivamente. 

  
Figura 2-15: Escolha modal por motivo de viagem de João Pessoa (esquerda) e demais municípios da 

Microrregião de João Pessoa (direita). 
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

Quadro 2-9: Escolha modal por motivo de viagem de João Pessoa e demais municípios. 

MODO 
João Pessoa Demais municípios 

BDE BDO BDT BND TOTAL BDE BDO BDT BND TOTAL 

TA 116.301 138.406 60.621 17.313 332.641 61.768 76.341 29.384 4.372 171.865 

TC 60.101 93.037 106.248 25.809 285.196 13.657 25.026 27.337 4.787 70.806 

TI 93.740 269.763 206.449 78.345 648.296 12.336 50.357 40.711 7.438 110.842 

ALTERNATIVO 2.192 5.319 3.342 639 11.492 1.308 15.281 5.989 2.166 24.745 

FRETADO 15.927 1.046 2.922 828 20.724 6.931 1.122 2.214 28 10.295 

TOTAL 288.260 507.571 379.583 122.935 1.298.349 96.000 168.127 105.636 18.791 388.553 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

2.4. Viagens por faixa de renda 

As diferenças de escolha modal por faixa de renda domiciliar são apresentadas na Figura 2-16 a 
seguir para o município de João Pessoa e para os demais municípios da microrregião. É possível 
identificar o aumento da participação do transporte individual na escolha modal das viagens conforme 
aumento da renda familiar, por outro lado, o modo de transporte coletivo apresenta um decréscimo 
de participação conforme o aumento da renda. 
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A participação nas famílias com renda média de até 1 salário mínimo que se deslocam a pé ou de 
bicicleta é de 47% dos seus deslocamentos diários em João Pessoa e o modo de transporte ativo é 
ainda maior nas famílias residentes nos demais municípios da microrregião, onde mais da metade 
das viagens (62%) são realizadas a pé ou de bicicleta.  

  
Figura 2-16: Escolha modal por faixa de renda de João Pessoa (esquerda) e demais municípios da 

Microrregião de João Pessoa (direita). 
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

A Figura 2-17 apresenta a distribuição dos motivos das viagens por faixa de renda familiar em João 
Pessoa e nos demais municípios. Em ambos, as viagens de BND e BDO aparecem como motivo de 
mais de 50% das viagens realizadas pelas pessoas com renda familiar acima de 10 salários mínimos. 
Nos demais municípios da microrregião, o trabalho e o estudo é que são responsáveis por mais de 
50% das viagens das pessoas com renda familiar de 1 a 5 salários mínimos. Percebe-se que as 
viagens de base não domiciliar tendem a ocorrer em maiores proporções com o aumento das faixas 
salariais.  

  
Figura 2-17: Motivos de viagem por faixa de renda de João Pessoa (esquerda) e demais municípios da 

Microrregião de João Pessoa (direita). 
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 
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2.5. Mobilidade e imobilidade 

O índice de mobilidade é a relação entre o número de viagens e o número de habitantes. O Quadro 
2-10 e a Figura 2-18 apresentam o índice de mobilidade por faixa de renda e por município da 
Microrregião de João Pessoa. 

Quadro 2-10: Índice de mobilidade por faixa de renda (OD dia útil). 

Município até 1 sm de 1 e 3 sm mais de 3 sm Média 

JOÃO PESSOA 1,28 1,35 1,83 1,54 

BAYEUX 1,05 1,08 1,23 1,10 

CABEDELO 1,30 1,14 1,39 1,28 

CONDE 1,62 1,11 1,48 1,40 

LUCENA 0,73 1,12 1,42 0,99 

SANTA RITA 1,03 1,09 1,46 1,13 

Média 1,21 1,27 1,75 1,43 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

 
Figura 2-18: Mobilidade por faixa de renda. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

 

Quanto à relação entre o número de viagens por habitante e a renda da população, pode-se notar a 
mesma tendência em todos os municípios, com exceção de Conde: o número de viagens cresce à 
medida que a renda aumenta. Contudo, ao comparar a distribuição espacial do índice de mobilidade 
(Figura 2-19) com a distribuição espacial da renda média domiciliar em João Pessoa, percebe-se que 
os maiores índices não ficam restritos à região leste da capital, onde estão concentrados os domicílios 
com maior renda. 

Algumas zonas localizadas nos bairros Água Fria e Jardim Cidade Universitária, embora apresentem 
renda média domiciliar inferior aos bairros Pedro Gondim, Brisamar e Bairro dos Estados, têm como 
característica acentuado índice de mobilidade na capital. Assim, não se pode traçar uma relação 
única da mobilidade em função da renda média. Os bairros de Água Fria e Jardim Cidade 
Universitária apresentam um percentual da população com atividade principal emprego e estudante 
similares aos bairros do eixo da Avenida Presidente Epitácio Pessoa. 
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Figura 2-19: Índice de mobilidade por zona no município de João Pessoa. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

 

A Figura 2-20 apresenta a distribuição espacial do índice de mobilidade pela microrregião. Verifica-
se que o município de se destaca perante os demais, com elevado índice de mobilidade em sua zona 
localizada às margens de João Pessoa. 
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Figura 2-20: Índice de mobilidade por zona na microrregião de João Pessoa. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 
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A mobilidade sob a ótica da faixa etária apresenta, conforme a Figura 2-21, uma variação acordo com 
a faixa etária, sendo a faixa de menor mobilidade relativa à população com menos de 10 anos. A 
população com mais de 60 anos é a faixa etária subsequente de menor mobilidade. Em relação às 
demais faixas, os municípios de João Pessoa e Conde apresentam, na faixa etária de 18 a 39, a 
maior mobilidade. Nos demais municípios a faixa etária com maior mobilidade situa-se entre os 11 a 
17 anos. 

 
Figura 2-21: Mobilidade por faixa etária. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

 

O índice de imobilidade, que é a relação entre o número de pessoas que não realizam viagem e o 
número de habitantes de uma determinada área, está apresentado no Quadro 2-11, por faixa de 
renda e por município. 

Quadro 2-11: Índice de imobilidade por faixa de renda (OD dia útil). 

Município até 1 sm de 1 e 3 sm mais de 3 sm Média 

JOÃO PESSOA 45,7% 42,5% 31,0% 38,7% 

BAYEUX 52,7% 52,6% 44,5% 51,5% 

CABEDELO 46,3% 49,3% 37,8% 44,3% 

CONDE 30,9% 46,1% 41,8% 37,6% 

LUCENA 69,4% 52,6% 38,4% 59,8% 

SANTA RITA 55,5% 51,2% 35,4% 51,0% 

Média 48,2% 45,2% 31,9% 41,7% 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

 

Os índices de imobilidade demonstram uma tendência contrária à dos índices de mobilidade: 
diminuem conforme a faixa de renda aumenta. Na Figura 2-22, analisando-se cada município 
separadamente, por faixa de renda, ou analisando os valores médios de cada município da 
microrregião, é possível perceber o efeito da renda nos deslocamentos da população, uma vez que 
João Pessoa, que é o município com maior renda média domiciliar da microrregião, é também o que 
apresenta menor índice de imobilidade. 
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Figura 2-22: Índice de imobilidade por zona em João Pessoa. 
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

 

As regiões que se destacam com maior índice de imobilidade na microrregião são: o centro de João 
Pessoa, parte da região leste de Santa Rita e o extremo sul de Conde, conforme ilustrado na Figura 
2-23.  
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Figura 2-23: Índice de imobilidade por zona na microrregião de João Pessoa. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 
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2.6. Produção e atração 

Entre os municípios da microrregião de João Pessoa, a capital paraibana é o que possui a maior 
população e o maior número de domicílios. Além disso, os principais polos geradores de viagem da 
microrregião, como hospitais, instituições de ensino e áreas de lazer, estão concentrados na capital. 
Esses são fatores determinantes para produção e atração de viagens por cada município. A produção 
e atração é um conceito da modelagem de demanda de viagens, em que todo domicílio é produtor 
de uma viagem de base domiciliar, seja ele origem ou destino da viagem (ORTÚZAR E WILLUMSEN, 
2011).  

Como se pode ver na Figura 2-24, João Pessoa produz mais de 75% das viagens realizadas na 
microrregião e atrai mais de 80%. O segundo município em número de viagens produzidas e atraídas 
é Santa Rita, com uma participação menor do que 10%. Lucena e Conde, por sua vez, são os 
municípios com menor participação (abaixo de 2%). 

 

 

 
Figura 2-24: Produção e atração de viagens por município. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

 

É necessário notar que todos os municípios, com exceção de João Pessoa, produzem mais viagens 
do que atraem. A capital, no entanto, atrai mais do que produz porque uma parcela das viagens 
atraídas por ela não é produzida em João Pessoa, mas nos demais municípios da microrregião. Isso 
demonstra uma característica relevante da dinâmica de deslocamentos da área de estudo: há uma 
interação notável entre a capital, João Pessoa, e os demais municípios da microrregião, possibilitada 
pela pequena distância física entre as sedes dos municípios e devido, principalmente, à absorção de 
mão de obra, aos serviços de saúde, à educação e às atratividades de cultura e lazer. As ilustrações 
a seguir apresentam as produções e atrações de viagem identificadas na pesquisa de origem e 
destino (Figuras 2-25, 2-26, 2-27 e 2-28). 
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Figura 2-25: Produção de viagens por zona em João Pessoa. 
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 
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Figura 2-26: Produção de viagens por zona na microrregião de João Pessoa. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 
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Figura 2-27: Atração de viagens por zona em João Pessoa. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 
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Figura 2-28: Atração de viagens por zona na microrregião de João Pessoa. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 



Plano Diretor de Mobilidade Urbana da Microrregião de João Pessoa                                                  Consolidação do Diagnóstico 
Contrato n° 02009/2017 – SEMOB/SEPLAN                                                                                                                             PMDU-RL-P6-00-R00_V00 

 

 

                  135 

 

2.7. Duração das viagens 

2.7.1. Por modo 

O tempo médio das viagens de João Pessoa e dos demais municípios por modo de transporte é 
apresentado na Figura 2-29. É possível observar que os tempos de viagens, por modo, em João 
Pessoa é inferior aos demais municípios.  

 

 
Figura 2-29: Tempo médio de viagem por modo de transporte. 
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

 

A diferença dos tempos médios de João Pessoa e demais municípios relativos ao transporte 
individual e ao transporte por bicicleta pode ser entendido analisando as características distintas de 
seus deslocamentos. Dos deslocamentos de bicicleta realizados pelos moradores de João Pessoa, 
aproximadamente 95% ocorrem dentro do município, enquanto os moradores dos demais municípios 
apresentam em média 60% de seus deslocamentos internos ao próprio município. 

Situação semelhante ocorre para os deslocamentos de transporte individual, sendo que, das 600 mil 
viagens municipais dos moradores de João Pessoa, aproximadamente 16% são realizadas dentro do 
próprio bairro. 

Quadro 2-12: Intercâmbio de viagens: bicicleta e transporte individual. 

MUNICIPIO 

Bicicleta Transporte Individual 

Municipal Intermunicipal 
% Municipal 

Bicicleta 
Municipal Intermunicipal 

% Municipal 
Transporte 
Individual 

JOÃO PESSOA 33.009 1.508  95,6% 601.761  46.535  92,8% 

BAYEUX 1.267  1.372  48,0% 10.192  17.675  36,6% 

CABEDELO 4.259  3.355  55,9% 9.164  20.194  31,2% 

CONDE 508  102  83,3% 3.147  5.308  37,2% 

LUCENA 653  422  60,7% 1.240  1.846  40,2% 

SANTA RITA 3.242  1.031  75,9% 17.612  24.464  41,9% 

Média demais 
municípios 

9.929  6.283  61,2% 41.355  69.487  37,3% 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

A Figura 2-30 a seguir mostra o percentual acumulado de viagens por tempo de deslocamento para 
os modos mais utilizados: a pé, de bicicleta, individual e coletivo. Nota-se que, com 30 minutos de 
viagens, aproximadamente 70% dos deslocamentos realizados pelo transporte ativo e pelo transporte 
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individual já terminaram, entretanto, em relação ao transporte coletivo, este percentual é de apenas 
30%. 

 
Figura 2-30: Tempo de viagem por modo de transporte. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

 

2.7.2. Por motivo 

A segregação da duração das viagens por motivo mostra que os deslocamentos realizados por motivo 
estudo são os de menor tempo médio de viagem: 23 minutos em João Pessoa e 32 minutos nos 
demais municípios, conforme Figura 2-31. Já as pessoas que se deslocam por motivo trabalho 
gastam os maiores tempos de deslocamento, em torno de 33 minutos em João Pessoa e 43 minutos 
nos demais municípios.  

 
Figura 2-31: Tempo de viagem por motivo de transporte. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

A Figura 2-32 a seguir mostra o percentual acumulado das viagens por tempo de deslocamento e 
motivo. Como os tempos médios por motivo não variam muito, as linhas de distribuição dos tempos 
de viagem por motivo caminham próximas. A única que se descola um pouco mais das demais é a 
das viagens por motivo trabalho, porém não há evidente distinção entre os tempos médios de viagem. 
Com 30 minutos de deslocamento, 64% das pessoas que se deslocam por motivo estudo chegam ao 
destino. O mesmo ocorre com 62% dos deslocamentos por outros motivos e 61% para as viagens de 
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base não domiciliar. O percentual mais baixo é encontrado nas viagens por motivo trabalho, em que 
no tempo médio de uma viagem, próximo a 30 minutos, 50% dos deslocamentos diários chegam ao 
fim. 

 
Figura 2-32: Percentual acumulado das viagens por tempo de deslocamento e motivo. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

 

2.8. Principais vetores de demanda 

Este item será destinado à análise dos principais vetores de produção e atração de viagens 
observadas entre os pares de macrozonas. Alguns comportamentos dos viajantes são difíceis de 
serem identificados em unidades territoriais menores, como as zonas OD. Desta forma, preferiu-se 
analisar as principais linhas de desejo de viagem da população da Microrregião de João Pessoa em 
unidades territoriais maiores, como as macrozonas. A agregação de zonas OD em macrozonas será 
utilizada para a elaboração do modelo de demanda. 

A Figura 2-33 ilustra espacialmente as macrozonas consideradas no presente estudo. 
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Figura 2-33: Macrozonas de análise. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 
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A Figura 2-34 apresenta em forma matricial os totais de viagens diárias por par de produção e atração 
entre as macrozonas de João Pessoa e os demais municípios da microrregião. A diagonal da matriz 
apresenta os fluxos internos às macrozonas, portanto são viagens mais curtas, realizadas para 
bairros vizinhos. Essa diagonal apresenta volumes expressivos em relação aos demais pares de 
viagens, indicando que uma parcela significativa dos deslocamentos realizados pela população de 
João Pessoa é interna a essas macrozonas. Com essa análise é também possível identificar a 
importância de certas regiões na cidade para a dinâmica dos deslocamentos, são centralidades da 
capital, com potencial de atração de viagem. 

Os pares de maior destaque da matriz são as viagens internas à macrozona Centro/Sudeste e à 
macrozona Sul, com cerca de 104 mil e 101 mil viagens por dia respectivamente. Essas viagens 
internas correspondem a 46 e 66% das viagens produzidas nessas macrozonas. Adicionalmente, 
observa-se que as macrozonas Centro e Epitácio atraem volumes expressivos de viagens de todas 
as macrozonas.  

 
Figura 2-34: Matriz de produção e atração de viagens por macrozona (mil viagens por dia). 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

 

No período da manhã, conforme a pesquisa OD, tem-se as maiores intensidades de deslocamentos, 
sendo que, em relação às viagens dos modos de transporte ativo, coletivo e individual, observa-se 
que o transporte ativo apresenta mais de 76% das viagens internas à macrozona, conforme o Quadro 
2-13. Tal fato relaciona-se com as menores distâncias neste modo de transporte. 
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Quadro 2-13: Intercâmbio de viagens: bicicleta e transporte individual. 

Partidas (6:00h - 8:59h) Transporte Ativo 
Transporte 

Coletivo 
Transporte 
Individual 

Viagens 109.635 99.572 173.342 

Viagens internas à macrozona 83.910 19.691 52.975 

% Internas à macrozona 76,5% 19,8% 30,6% 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

As Figuras 2-35 e 2-36 ilustram as linhas de desejo para o modo de transporte individual e para o 
transporte coletivo. O modo de transporte ativo não está ilustrado, uma vez que as viagens internas 
(origem e destino na própria macrozona) são predominantes. 

O modo de transporte individual apresenta o maior intercâmbio entre as macrozonas Epitácio e 
Nordeste, regiões estas de maior renda. Em relação ao modo de transporte coletivo, a macrozona 
Centro apresenta acentuado intercâmbio com as macrozonas ao sul de João Pessoa. 

 
Figura 2-35: Linhas de desejo de transporte individual por macrozona (partidas das 6:00h às 8:59h). 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 
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Figura 2-36: Linhas de desejo de transporte coletivo por macrozona (partidas das 6:00h às 8:59h). 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 
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3. CARACTERIZAÇÃO DE MOBILIDADE DO TRÁFEGO GERAL 

3.1. Estrutura Viária 

3.1.1.  Conexões na Microrregião 

Na Microrregião de João Pessoa, devido às pequenas distâncias entre as sedes dos municípios, 
principalmente Bayeux, Santa Rita, João Pessoa e Cabedelo, são elevadas as interações entre a 
população. Este fluxo de bens e pessoas se dá por meio de diferentes modos de transporte: 
rodoviário, ferroviário, aquaviário e aéreo, como apresenta a Figura 3-1.  

Considerando o contexto da microrregião, é notável a relevância da BR-230, visto que esta conecta 
Bayeux, onde está o Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto, Santa Rita, João Pessoa e 
Cabedelo, indo até o seu porto, onde é possível apanhar uma balsa e chegar a Lucena. A conexão 
viária entre os municípios da microrregião também ocorre por rodovias estaduais, como a PB-025, 
que liga Santa Rita a Lucena, e a PB-008, que conecta João Pessoa a Conde.  

Pode-se citar ainda a rede ferroviária, que possui estações em Santa Rita, Bayeux, João Pessoa e 
Cabedelo, possibilitando a integração entre estas cidades em um percurso total de 30 quilômetros, 
percorridos em 50 minutos por uma tarifa atrativa. Observando a Figura 3-2, é possível perceber que 
em João Pessoa, no bairro Varadouro, concentram-se a Estação Ferroviária João Pessoa, o Terminal 
Rodoviário e o Terminal de Integração de Ônibus Urbano do Varadouro. Apesar de possuírem pontos 
de acesso localizados no mesmo entorno, ainda não há integração física, operacional nem tarifária 
entre os sistemas. 
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Figura 3-1: Conexões entre a Microrregião de João Pessoa. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2020. 
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Figura 3-2: Conexões entre a Microrregião de João Pessoa – detalhe João Pessoa. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2020. 

3.1.2. Sistema Viário de João Pessoa 

Conforme o Código de Urbanismo de João Pessoa, as vias de circulação pública, de acordo com as 
funções a desempenhar na estrutura física da área urbana, são classificadas como: 

• Via Expressa – VE; 

• Via Arterial – VA; 

• Via Coletora – VC; 

• Via Central – VCT; 

• Via Local – VL; 

• Via de Pedestre – VP. 

De acordo com a base de dados do sistema viário da SEMOB, observados no Quadro 3-1, o sistema 
viário georreferenciado de João Pessoa possui cerca de 2.211 km de extensão. 
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Quadro 3-1: Composição do sistema viário. 

Classificação Extensão (km) Percentual 

Vias Coletoras 204,60 9,2% 

Vias Arteriais 114,91 5,2% 

Vias expressas 76,88 3,5% 

Vias locais 1.815,14 82,1% 

Sistema viário total 2.211,53 100,0% 

Fonte dos dados: SEMOB, 2017a / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2017. 

A Figura 3-3 apresenta o mapa referente à base do sistema viário existente em João Pessoa. 
Conforme é possível observar, há maior concentração de vias arteriais e coletoras próximas ao 
Centro, Jaguaribe, Tambiá, Cruz das Armas, Cristo Redentor e Varadouro. As principais vias arteriais 
da cidade são a Av. Hilton Souto Maior, Av. Senador Ruy Carneiro, Av. Pres. Epitácio Pessoa, Av. 
Pedro II, Av. Tancredo Neves, Av. 2 de Fevereiro, Acesso Oeste, Av. Cruz das Armas e Av. Ministro 
José Américo de Almeida (Beira Rio). 

 
Figura 3-3: Composição do sistema viário. 

Fonte dos dados: SEMOB, 2017a / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2017. 

Conforme apresenta a Figura 3-4, em João Pessoa ainda há muitas vias com pavimentação em 
paralelepípedo, utilizando o pavimento asfáltico nas rodovias e nas vias arteriais e coletoras. Na 
Figura 3-5, verifica-se no gráfico que quase 40% da extensão do sistema viário é pavimentada por 
paralelepípedo, seguida de cerca de 30% ainda sem pavimentação e 27% com pavimentação 
asfáltica. Em menores proporções, há percentuais de 2,3% do sistema viário rotulados como 
pavimentação parcial, com lajota ou sem informação. 
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Figura 3-4: Pavimentação do sistema viário. 

Fonte dos dados: SEMOB, 2017a / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2017. 

 

 
Figura 3-5: Gráfico com composição do sistema viário por pavimentação. 

Fonte dos dados: SEMOB, 2017a / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2017. 

 

No sistema viário, também se observa a existência de 722 redutores físicos de velocidade (Figura 3-
6) como dispositivos que forçam os usuários de veículos a reduzir a velocidade em pontos 
estratégicos onde é possível trafegar a velocidades relativamente altas.  
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Figura 3-6: Localização de redutores físicos de velocidade. 

Fonte dos dados: SEMOB, 2017a / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2017. 

A fim de verificar a proporção de redutores físicos de velocidade por quilômetro do sistema viário de 
João Pessoa, tem-se o Quadro 3-2. Percebe-se que na cidade há cerca de 3,5 redutores físicos por 
quilômetro de via coletora e 6,3 redutores físicos por quilômetro de via arterial. Considerando o total 
de vias, há 0,33 redutor físico por quilômetro em João Pessoa. 

Quadro 3-2: Redutores físicos de velocidade por quilômetro de via. 

Classificação 
Redutores físicos de 
velocidade por km 

Vias Coletoras 3,53 

Vias Arteriais 6,28 

Vias expressas 9,39 

Vias locais 0,40 

Sistema viário total 0,33 

Fonte dos dados: SEMOB, 2017a / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

 

3.2. Demanda de transporte individual motorizado 

De acordo com os dados obtidos na Pesquisa Origem e Destino, em 2018, 45% dos deslocamentos 
diários na Microrregião de João Pessoa são realizados por meio de veículos individuais motorizados. 
O Quadro 3-3 detalha a composição destes deslocamentos quanto ao tipo de veículo utilizado: 32,7% 
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de todos os deslocamentos da microrregião são realizados por automóveis, considerando condutores 
e passageiros, e 9,7% por motocicletas. Em menores proporções, há deslocamentos pelo aplicativo 
Uber, táxi, caminhão e outros, totalizando juntos 2,6% das viagens diárias da população da 
microrregião. 

Quadro 3-3: Modo principal utilizado nas viagens diárias por transporte individual motorizado na Microrregião 
de João Pessoa. 

Modo Principal 

Municípios 

JOÃO 
PESSOA 

BAYEUX CABEDELO CONDE LUCENA 
SANTA 
RITA 

Total Geral % 

Condutor de automóvel 312.985 7.412 12.166 3.316 955 10.908 347.742 20,60% 

Passageiro de automóvel 171.677 8.178 9.060 2.303 879 11.526 203.623 12,10% 

Motocicleta 126.018 10.553 7.104 2.396 1.132 15.820 163.023 9,70% 

Uber 22.655 890 460 50 29 348 24.432 1,40% 

Táxi 5.393 344 185 24 -    1.225 7.172 0,40% 

Caminhão 1.484 72 -    -    -    343 1.899 0,10% 

Outros 8.083 419 383 368 90 1.904 11.248 0,70% 

TI Total 648.296 27.868 29.358 8.456 3.085 42.075 759.138 45,00% 

Fonte: Consórcio CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

Analisando especificamente o município de João Pessoa (Quadro 3-4), as viagens realizadas por 
transporte individual motorizado chegam a quase 50% do total de deslocamentos na cidade. 
Detalhando estes deslocamentos, verifica-se que a proporção de viagens por automóveis, 
considerando condutores e passageiros, é de 37,33%, superior à proporção da Microrregião. 

Quadro 3-4: Modo principal utilizado nas viagens diárias por transporte individual motorizado em João 
Pessoa. 

TI - João Pessoa 

Condutor de automóvel 312.985 24,11% 

Passageiro de automóvel 171.677 13,22% 

Motocicleta 126.018 9,71% 

Uber 22.655 1,74% 

Táxi 5.393 0,42% 

Caminhão 1.484 0,11% 

Outros 8.083 0,62% 

TI total 648.295 49,93% 

Fonte: Consórcio CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

Observando a especialização destas viagens em João Pessoa, no pico da manhã, os bairros que 
mais atraem deslocamentos motorizados individuais, como apresenta a Figura 3-7, são: 

• Centro (grande concentração de comércio popular e serviços); 

• Mangabeira (grande diversificação funcional, com forte comércio e serviços locais); 

• Jaguaribe (concentra equipamentos diversos, como Centro Administrativo do Estado da 
Paraíba, Instituto Federal da Paraíba – IFPB, Instituto Cândida Vargas, Complexo de 
Doenças Infecto Contagiosas Clementino Fraga, Hospital Universitário Nova Esperança, 
Hospital Napoleão Laureano, Hospital São Vicente de Paula, Tribunal de Contas do Estado 
da Paraíba); 

• Bairro dos Estados (uso residencial misto, sendo a Av. Presidente Epitácio Pessoa, a Av. 
Acre e a Av. Maranhão suas principais centralidades); 
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• Torre (uso residencial misto, com concentração de equipamentos de saúde como Unimed 
João Pessoa, Hospital Memorial São Francisco, Hospital Nossa Senhora das Neves, Hospital 
Alberto Urquiza Wanderley); 

• Castelo Branco (há a Universidade Federal da Paraíba e o Hospital Universitário Lauro 
Wanderley – HULW/UFPB); e 

• Manaíra (bairro de diversidade funcional, consolidado como centralidade de comércio e 
serviços, com equipamentos como Shopping Manaíra e Mag Shopping).  

Ao analisar a renda das pessoas que se deslocam diariamente ao Centro, nota-se que grande parte 
tem rendas domiciliares médias inferiores a três salários mínimos. Por outro lado, os deslocamentos 
a Manaíra e Castelo Branco são feitos por pessoas com renda domiciliar média superior a três 
salários mínimos. Em Mangabeira, bairro grande atrator de viagens, concentra viagens realizadas 
por pessoas com renda média domiciliar entre um a cinco salários mínimos. 

 
Figura 3-7: Atração de viagens de transporte individual motorizado. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

Quando se considera a produção de viagens por veículos motorizados individuais no pico da manhã 
(Figura 3-8), verifica-se que, quantitativamente, as viagens se distribuem mais homogeneamente 
entre os bairros em relação à atração, no mapa anterior. Como grande produtor de viagens por 
veículos motorizados individuais, destaca-se o bairro de Mangabeira, onde a maioria das viagens 
produzidas correspondem a pessoas de renda média domiciliar de um a três e meio salários mínimos. 
Como a produção de viagens relaciona-se com as características socioeconômicas dos habitantes, 
percebe-se que as faixas de renda das pessoas que realizam viagens partindo dos bairros da região 
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litorânea (Cabo Branco, Tambaú, Manaíra etc.) e na porção leste da Av. Epitácio Pessoa são mais 
elevadas. 

 
Figura 3-8: Produção de viagens de transporte individual motorizado. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

A fim de compreender o caráter predominante de geração de viagens diárias por automóveis no pico 
da manhã entre os bairros, ou seja, se possuem maior número de viagens produzidas ou atraídas, 
gerou-se o mapa da Figura 3-9. Inicialmente, é possível perceber que, na maioria dos bairros, há 
predomínio de produção de viagens, com destaque para Jardim Oceania, Bessa e Jardim Cidade 
Universitária, quadro justificado devido à alta incidência de residências em relação à oferta de 
empregos.  

Por outro lado, além do Distrito Industrial, os bairros predominantemente na região Central e no 
entorno da Av. Epitácio Pessoa (Centro, Varadouro, Jaguaribe, Tambiá, Torre, Tambauzinho, Castelo 
Branco e Pedro Gondim) possuem caráter atrator, ou seja, têm tendência concentradora de 
empregos. Bairros como Ilha do Bispo, Penha e Anatólia também foram classificados como atratores 
de viagens por automóveis, porém, em números absolutos pouco representativos perante os demais.  

Observa-se ainda que, em alguns bairros, há o balanceamento entre produção e atração de viagens 
motorizadas, com destaque para Mangabeira, Manaíra, Cristo Redentor, Tambaú, Miramar, Água 



Plano Diretor de Mobilidade Urbana da Microrregião de João Pessoa                                                  Consolidação do Diagnóstico 
Contrato n° 02009/2017 – SEMOB/SEPLAN                                                                                                                             PMDU-RL-P6-00-R00_V00 

 

 

                  151 

 

Fria e Bairro dos Estados, explicado pelo equilíbrio entre a característica residencial e a existência 
de centralidades comerciais e de serviços, ou importantes equipamentos urbanos. 

 
Figura 3-9: Perfil de geração de viagens de automóveis em João Pessoa. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

A distribuição entre as viagens motorizadas pode ser observada na Figura 3-10, onde se apresentam 
as linhas de desejo bidirecionais entre as macrozonas do estudo. Pode-se observar que as linhas de 
desejo mais fortes correspondem às ligações entre a macrozona Epitácio – Nordeste, entre Centro e 
Nordeste e entre Centro/Sudoeste e Epitácio (detalhe na Figura 3-11). 
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Figura 3-10: Fluxo bidirecional de viagens por transporte motorizado individual na Microrregião de João 

Pessoa no pico da manhã. 
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 
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Figura 3-11: Fluxo bidirecional de viagens por transporte motorizado individual na Microrregião de João 

Pessoa no pico da manhã com detalhe para as principais linhas de desejo. 
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

3.3. Relação oferta x demanda de transporte individual motorizado 

A Figura 3-12 apresenta o carregamento da rede de transporte individual considerando o pico da 
manhã, com dados de 2018. Com o mapa, confirma-se que a BR-230 se comporta como relevante 
via de articulação urbana e regional, conectando a Microrregião com as regiões da Av. Epitácio 
Pessoa e Nordeste. A rodovia é bastante utilizada pelos habitantes em seus deslocamentos diários 
no pico da manhã: mantém-se bastante carregada desde a divisa municipal entre Santa Rita e 
Bayeux, passando por João Pessoa, até Cabedelo. No sentido Cabedelo, em seu trecho mais 
carregado, a rodovia atinge 4 mil veículos equivalentes por hora, no pico da manhã. No sentido 
inverso (Santa Rita), a rodovia também é bastante carregada, chegando a 3,4 mil veículos. 
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Figura 3-12: Carregamento do transporte individual motorizado na Microrregião de João Pessoa. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

Ao se focar em João Pessoa (Figura 3-13), ao analisar o padrão de sua rede viária, além da BR-230, 
no pico da manhã, há altos carregamentos de transporte individual motorizado principalmente nas 
vias:  

• Av. General Aurélio de Lyra Tavares; 

• Av Cruz das Armas e sua continuação BR-101; 

• Av. Ministro José Américo de Almeida; 

• Av. Dom Pedro II; 

• Av. Hilton Souto Maior; 

• Av João Machado; 

• Av. Presidente Epitácio Pessoa; 

• Av. Senador Ruy Carneiro; 

• Rua Empresário João Rodrigues Alves, Rua Bancário Sérgio Guerra e Rua Walfredo Macedo 
Brandão; e 

• Rua Adalgisa Carneiro Cavalcante. 
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Figura 3-13: Carregamento do transporte individual – ano base 2018 (HPM). 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

Detectaram-se casos de descontinuidades viárias que acabam impedindo a distribuição do 
carregamento das vias principais para rotas alternativas, como entre a Av. Valdemar G. Naziazeno e 
Av. Alberto de Miranda Henriques (Ligação Geisel/Gramame), Rua José Rufino e Rua Tab. Stanislau 
Eloy (Ligação UFPB/Bancários/Altiplano), Rua Poetisa Guiomar Travassos Chianca e Rua Rad. 
Antônio Assunção de Jesus (Ligação Jd. Cidade Universitária/Portal do Sol) e Rua Giuseppe Duarte 
de Queiroz e Rua Orlando Soares de Oliveira (Ligação Epitácio Pessoa/Ruy Carneiro). 

Além de analisar os carregamentos isoladamente, para consolidar a problemática da circulação viária 
na área de estudo, é necessário entender a relação entre a demanda e a oferta de maneira 
quantitativa, ou seja, os volumes de deslocamentos diários e o espaço viário disponível. Esta relação 
é traduzida pelo nível de serviço (NS), obtido pela relação matemática volume/capacidade. À medida 
que o volume de veículos em determinado trecho de via aproxima-se de sua capacidade, ou seja, a 
relação aproxima-se de 1, considera-se pior a situação encontrada.  

Seguindo os valores de referência estabelecidos no Highway Capacity Manual – HCM, para uso em 
vias urbanas, neste estudo, o nível de serviço foi categorizado em seis classificações, apresentadas 
no Quadro 3-5. 

Quadro 3-5: Escala de nível de serviço utilizada. 

NS 
Intervalo 

[volume/capacidade] 
Qualidade 

A Até 0,26 ótimo 

B 0,26 - 0,41 bom 

C 0,41 - 0,59 aceitável 

D 0,59 - 0,81 regular 

E 0,81 - 1 ruim 

F Acima de 1 péssimo 

Fonte: HCM, 2000. 
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Avaliando o nível de serviço na Microrregião de João Pessoa (Figura 3-14), no pico da manhã, é 
evidente a criticidade da BR-230, que apresenta diversos trechos de congestionamento viário. No 
trecho entre Santa Rita e Bayeux, é possível encontrar nível de serviço “F”, ou seja, péssimo, em 
ambos os sentidos, assim como em João Pessoa. Em Cabedelo, há trechos da BR-230 com nível de 
serviço “F” no sentido Santa Rita.  

 
Figura 3-14: Nível de serviço das vias da Microrregião de João Pessoa. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

Em João Pessoa, além dos elevados níveis de saturação em diversos trechos da BR-230, detectam-
se os seguintes gargalos:  

• Conexões de bairros ao Sul; 

• Articulação com a região Sudeste; 

• Conexões radiais Sul-Centro; 

• Ligação Leste-Oeste (Av. Epitácio Pessoa e Av. Senador Ruy Carneiro); e 

• Conexão Norte-Centro.  

Analisando quantitativamente a saturação da rede viária, no Quadro 3-6, é possível observar a 
extensão de sistema viário por nível de serviço, para cada classificação de via (do sistema viário 
principal e do total). Considerando o ano de 2018, quase 75% das vias do sistema viário principal 
possuem nível de serviço A ou B no pico da manhã, ou seja, ótimo e bom, respectivamente. A 
proporção de 7,1% do sistema viário principal, ou seja, 92,5 km de vias correspondem aos níveis E 
e F no pico da manhã, ou seja, níveis de serviço ruim e péssimo, respectivamente.  
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Quadro 3-6: Nível de serviço por tipo de via em 2018 (HPM). 

TIPO DE VIAS 
EXTENSÃO 

NÍVEIS DE SERVIÇO 

A B C D E F 

km % km % km % km % km % km % km % 

S
V

P
 

I Expressa 508,6 23,9% 325,4 63,9% 110,3 21,7% 25,2 5,0% 9,9 1,9% 22,2 4,4% 15,6 3,1% 

II Arterial 263,2 12,4% 90,9 34,6% 40,5 15,4% 47,9 18,2% 47,9 18,2% 25,9 9,8% 10,1 3,8% 

III Coletora 536,1 25,2% 308,0 57,5% 103,0 19,2% 74,1 13,8% 32,3 6,0% 12,3 2,3% 6,4 1,2% 

Subtotal 1.307,9 61,5% 724,3 55,3% 253,8 19,4% 147,2 11,3% 90,1 6,9% 60,4 4,6% 32,1 2,5% 

 IV Local 817,7 38,5% 609,7 74,6% 120,3 14,7% 53,1 6,5% 20,5 2,5% 9,9 1,2% 4,2 0,5% 

TOTAL 2.125,6 100,0% 1.334,0 62,8% 374,1 17,6% 200,3 9,4% 110,6 5,2% 70,3 3,3% 36,3 1,7% 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 
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4. CARACTERIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO  

É sabido que, quanto mais diversificada for uma rede de transporte, maior é a possibilidade da 
majoração de seus níveis de eficiência e desempenho, com consequentes melhorias ao atendimento 
da população (VASCONCELLOS, 2007). Isto porque a oferta de serviços assim disponibilizada tende 
a oportunizar maior mobilidade, melhor produtividade operacional para os subsistemas atuantes e 
satisfação dos usuários. 

No caso do transporte público coletivo de JP e microrregião, a rede de atendimento ocorre pela 
operação de diferentes modalidades, sejam elas referidas a linhas de ônibus, atuando em nível 
municipal ou intermunicipal, serviços do transporte alternativo prestado por meio de veículos 
particulares; serviços do trem metropolitano da CBTU, táxis, balsas, transporte escolar, ou, ainda, 
serviços do transporte compartilhado por uso de aplicativos (UBER, 99, outros). 

Os principais agentes que prestam serviços de transporte em JP e municípios da região metropolitana 
são: 

• Consórcios de empresas de ônibus urbanos: Unitrans e Navegantes; formados por empresas 
responsáveis pela prestação dos serviços de ônibus urbanos operando dentro da cidade de 
JP; 

• Empresas de ônibus intermunicipais que realizam viagens de ônibus entre os municípios do 
entorno de João Pessoa; 

• Condutores autônomos de veículos particulares do transporte alternativo; 

• Serviço de transporte coletivo intermunicipal de passageiros, operando na MRJP, e outros 
municípios; 

• Associações, cooperativas e/ou motoristas autônomos prestadores de serviços de táxis, que 
são veículos padronizados em regulamentação específica gerenciada pelos órgãos gestores 
municipais; 

• CBTU – Companhia Brasileira de Trens Urbanos: empresa prestadora do serviço de trem, 
realizando viagens entre os municípios da MRJP; 

• Operadores de balsa responsáveis pela prestação dos serviços do transporte aquaviário; e 

• Aplicativos de serviços compartilhados, operado por frotas particulares de motoristas 
autônomos, gerenciados por empresas do tipo UBER, 99 etc. 

Numa análise inicial, verifica-se que, embora exista certa diversificação de modos na rede da 
mobilidade em JP, conforme mencionado anteriormente, os serviços de ônibus municipais são os 
que apresentam maior incidência nos deslocamentos da população, apresentando abrangência 
espacial de atendimento frente a outros modos ofertados (SEMOB, 2013). 

4.1. Oferta 

4.1.1. Sistema de transporte coletivo urbano 

Para o entendimento da configuração da rede de linhas de ônibus em João Pessoa, toma-se como 
referência o fato de a cidade ser mais um caso de formação urbana como em outras urbes latino-
americanas, em que o processo de expansão configurou uma periferia física localizada nas bordas 
extremas da região, coincidente com a periferia no sentido social, onde habita grande parte da 
população ativa, e um centro, assistido e recoberto por infraestrutura de serviços, mobilidade e 
acessibilidade (SEMOB, 2013).  

Este padrão urbano resultou em um sistema de transporte preferencialmente radial por ônibus em 
direção à área central, desencadeando tempos de viagens demasiados para os usuários, com 
dispêndio significativo de parte de seu tempo produtivo diário, concorrendo para efeitos nocivos à 
sustentabilidade e à qualidade de vida da população. Não suficiente a isto, o cenário é ainda mais 
impactado pelo aumento da frota de automóveis verificado na circulação urbana nos últimos anos 
(DENATRAN, 2018), aumentando os congestionamentos, a irregularidade da programação horária 
das linhas de ônibus e os acidentes de trânsito, além de aumentar a poluição sonora e ambiental, 
entre outros impactos negativos. 
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De maneira geral, esta situação vem sendo paulatinamente enfrentada nas cidades brasileiras, e 
também em JP, com esforços de planejamento urbano voltados à descentralização de novos núcleos 
urbanos (com diversos usos do solo: residência, trabalho, lazer, educação, saúde), através da revisão 
de Planos Diretores, numa tentativa de equilibrar os movimentos gerados na cidade. 

No atendimento espacial das linhas, respeitando-se os fluxos de viagens verificados, encontra-se o 
conjunto de linhas radiais que saem dos bairros e se dirigem para o centro da cidade, e outros 
conjuntos de linhas circulares e alimentadoras que não passam na área central. 

No caso de JP, o principal ponto convergente dos percursos das linhas radiais originárias dos 
diferentes bairros é o Terminal de Integração, localizado no Varadouro. Este equipamento de 
transporte é referencial para os passageiros, os quais, culturalmente, desde 2005 o utilizam para 
realizar a integração de suas viagens. 

 Tarifas praticadas 

A tarifa unificada regular atualmente, desde 13 de janeiro de 2019, é de R$ 3,95, com desconto de 
R$ 0,15 para passagens pagas com bilhete eletrônico. 

As gratuidades são previstas em regulamento, para crianças de até 7 anos acompanhadas de pessoa 
responsável, fiscais e operadores do sistema quando em serviço, devidamente credenciados; e 
usuários amparados por lei (idosos, pessoas com deficiência, entre outros). 

  Integração entre modos 

Em João Pessoa, o atendimento, ainda que possua uma diversificação de modos operantes na 
região, carece de integração efetiva entre aqueles sistemas potenciais, tais como ônibus e trem 
metropolitano, verificando-se a integração efetiva, física e tarifária apenas no modo ônibus-ônibus. 

A falta de políticas concretas para viabilização da integração entre modos de transporte distintos 
mostrou-se como elemento comprometedor da mobilidade na região, sendo atribuído por agentes 
intervenientes do transporte público em 2018. 

O sistema municipal de ônibus urbanos de João Pessoa utiliza desde 2006 a Bilhetagem Eletrônica, 
e a Integração Temporal entre linhas desde 2008. De posse do bilhete eletrônico, o usuário pode 
trocar de linha sem pagamento de nova passagem em um determinado intervalo de tempo. Além do 
tempo, existem ainda outras condições para que o usuário faça jus ao benefício, quais sejam, o 
segundo embarque não pode ser em ônibus da mesma linha do primeiro, nem do mesmo terminal; 
além disso, linhas circulares não integram entre si. Antes da adoção da integração temporal, os 
usuários do sistema municipal de João Pessoa possuíam a alternativa de utilização do Terminal de 
Integração do Varadouro, que permite a livre integração entre as linhas que nele operam. 

Em relação ao sistema de ônibus intermunicipal, há integração tarifária seguindo a mesma regra da 
integração intramunicipal, sendo cobrada a metade do valor da tarifa. 

 Rede de linhas 

A rede de transporte coletivo por ônibus de João Pessoa é formada por 99 linhas, dentre as quais 
são: 6 circulares, 7 de integração, 3 transversais, 1 diametral e 82 radiais. Das radiais, no entanto, 
10 fazem parte do Projeto Tetéu e operam apenas durante a madrugada.  

O atendimento é prestado por dois Consórcios operadores: UNITRANS e NAVEGANTES. As 
empresas partícipes do Consórcio Navegantes são: Mandacaruense, Marcos da Silva, São Jorge, e 
Santa Maria. As empresas pertencentes ao Consórcio Unitrans são: Reunidas e Transnacional. A 
Figura 4-1 apresenta a abrangência do atendimento de linhas de ônibus em João Pessoa, de acordo 
com dados da SEMOB de 2017. 
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Figura 4-1: Linhas de ônibus municipais em João Pessoa. 

Fonte dos dados: SEMOB, 2017 / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2017. 

 Corredores de ônibus 

Os atendimentos de bairros, regiões da cidade e também a chegada à área central são realizados 
pelos principais corredores de transporte público, apresentados na Figura 4-2 a seguir.   

 
Figura 4-2: Principais corredores que possibilitam acesso ao Centro de João Pessoa. 

Fonte dos dados: SEMOB, 2018 / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 

A seguir, tem-se a caracterização de cada corredor: 
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• Cruz das Armas: corredor responsável pelo escoamento das demandas dos bairros Oitizeiro, 
Cruz das Armas, Ilha do Bispo, Bairro das Indústrias, Distrito Industrial, Funcionários, Grotão, 
entre outros, possuindo 26 linhas, 121 ônibus/hpm e 11.200 lugares/hora. 

• Dois de Fevereiro: este corredor é responsável pelo acesso ao centro dos bairros Cristo 
Redentor, Varjão, Geisel, Valentina, entre outros, possuindo 20 linhas, 45 ônibus/hpm e 4.300 
lugares/hora. 

• Pedro II: este corredor possibilita o acesso aos bairros ao sul de João Pessoa, como 
Mangabeira, Valentina, Bancários, entre outros, possuindo 14 linhas, 47 ônibus/hpm e 4.500 
lugares/hora. 

• Beira Rio: o corredor Beira Rio tem sua importância dentro da malha viária municipal por 
promover a ligação da orla litorânea com a área central da cidade, sendo uma opção de 
deslocamento ao corredor Epitácio Pessoa, possuindo 2 linhas, 13 ônibus/hpm e 1.200 
lugares/hora. 

• Epitácio Pessoa: este corredor de transporte é um dos mais importantes dentro da malha 
viária do município porque articula a ligação da área litorânea, junto ao bairro de Tambaú, 
com a área central da cidade, “cortando” o município ao meio. Este eixo também permite o 
acesso ao centro dos bairros Altiplano, Portal do Sol, Cabo Branco, Manaíra e Bessa, 
possuindo 43 linhas, 142 ônibus/hpm e 13.600 lugares/hora. 

• Tancredo Neves: o corredor é responsável pelo escoamento da demanda oriunda dos bairros 
dos Ipês, Mandacaru, Bessa, Intermares e demais bairros localizados ao norte do Município. 
Possui 10 linhas, 23 ônibus/hpm e 2.200 lugares/hora. É através dele que é feita a articulação 
entre as porções Norte e Sul, determinadas pelo posicionamento da área central. O 
prosseguimento deste corredor, junto à porção norte do Município, é feito pela Av. Tancredo 
Neves. A continuidade deste eixo viário, na porção Sul, se dá pelo Acesso Oeste. 

• Acesso Oeste: este corredor responde pelo escoamento das demandas do bairro Alto do 
Mateus e seu entorno, a oeste do município de João Pessoa, possuindo 3 linhas, 10 
ônibus/hpm e 900 lugares. 

 Frota operante 

O Transporte Coletivo por ônibus de João Pessoa atualmente tem em operação uma frota total de 
560 veículos, dos quais 452 ônibus operam em programação de horas pico em um dia útil, 
distribuídos pelos consórcios. A reserva técnica é em torno de 15%. 

 Viagens diárias 

O Quadro 4-1 e o gráfico da Figura 4-3 demonstram a evolução mensal de viagens no sistema de 
transporte por ônibus municipal de João Pessoa, em 2018, onde o total de viagens realizadas foi de 
1.249.498. O mês de agosto foi o que apresentou maior número de viagens realizadas, 
correspondendo à maior demanda transportada durante o ano. O mês de fevereiro foi o que 
apresentou o menor número de viagens e também o menor número de passageiros transportados.  

Quadro 4-1: Número de viagens por mês – Ano 2018. 
Mês Viagens 

Janeiro 107.251,50 

Fevereiro 96.079,00 

Março 108.196,00 

Abril 105.388,50 

Maio 101.072,50 

Junho 101.560,50 

Julho 104.993,00 

Agosto 112.132,50 

Setembro 103.007,50 

Outubro 106.125,50 

Novembro 102.561,50 
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Mês Viagens 

Dezembro 101.129,50 

Total 1.249.497,50 

Fonte dos dados: CONSULTORA OFICINA, 2013 ; SEMOB, 2019 / Elaboração: CONSÓRCIO 
CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

 
Figura 4-3: Quantitativo mensal de viagens por mês em 2018. 

Fonte dos dados: CONSULTORA OFICINA, 2013 ; SEMOB, 2019 / Elaboração: CONSÓRCIO 
CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

De modo geral, examinando-se a programação horária da oferta dos serviços, observa-se que as 
viagens nos sábados são 77,8% daquelas programadas em dias úteis, e nos domingos, de 57,8%. 
Tais valores são semelhantes aos relativos à rodagem, respectivamente. Em relação às viagens para 
o mês típico de outubro, houve uma redução de 130.626 viagens em 2012 para 106.125 viagens em 
2018 (SEMOB, 2018).  

 Terminais de integração 

O sistema de ônibus municipal de João Pessoa possui três terminais de integração, sendo um central 
(Varadouro) e três terminais de bairro: Valentina, Mangabeira e Bessa.  

O Terminal de Integração Central (Varadouro) é a principal infraestrutura de apoio ao transporte 
coletivo de João Pessoa, abrigando 60 linhas de ônibus municipal. Trata-se de terminal fechado, com 
área paga e era, até 2008, o único local para a realização de integração entre linhas sem o pagamento 
de nova tarifa. Em 2008 foi adotado o sistema de integração temporal com bilhete eletrônico, 
permitindo a integração entre linhas sem o pagamento de nova tarifa em qualquer local da rede, 
dessa forma, o Terminal de Integração Central (Varadouro) perdeu a função de local exclusivo para 
a realização de integração, mas continua a receber uma grande quantidade de linhas. 

O Terminal de Integração de Valentina foi implantado para facilitar o serviço de transporte coletivo 
para bairros mais distantes, dentro da região de influência do bairro Valentina. Assim, as linhas 
alimentadoras atendem aos locais mais distantes, trazendo os usuários para o terminal, onde têm 
acesso às linhas com destinos diversos. Neste terminal operam 10 linhas municipais, sendo três 
alimentadoras. 

O Terminal do Bessa serve como ponto inicial de linhas do sistema municipal de João Pessoa, no 
extremo nordeste do município, quase na divisa com o município de Cabedelo. Além desta função, 
este terminal recebe linhas alimentadoras intermunicipais do município de Cabedelo. 

O Terminal Mangabeira funciona de forma parecida com o Terminal de Integração de Valentina, 
recebendo linhas de bairros mais distantes e servindo de ponto inicial de linhas com destinos 
diversos. Ao todo são nove linhas municipais, sendo uma alimentadora, cinco circulares e uma 
diametral. 
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 Pontos de parada 

A rede de transporte coletivo por ônibus possui cerca de 1.800 pontos de parada, dos quais cerca de 
900 têm abrigo contra intempéries. De maneira geral, as paradas de João Pessoa não apresentam 
padronização visual, e seu estado de conservação e nível de conforto varia bastante, conforme 
localização e utilização. 

A fim de obter um panorama do estado de importantes pontos de parada da cidade de João Pessoa, 
em setembro de 2018, realizou-se um levantamento de campo observando 48 paradas de ônibus. A 
amostra foi definida em conjunto com a SEMOB, selecionando paradas que se localizam em pontos 
de interesse da população, sejam locais estratégicos de integração/transferência no sistema de 
transporte coletivo urbano ou próximos a Polos Geradores de Viagens – PGVs, conforme mostra a 
Figura 4-4. 

 
Figura 4-4: Amostra de levantamento de paradas de ônibus. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 

Durante o levantamento, foram observados os seguintes atributos: 

• Existência de sinalização do ponto; 

• Existência de abrigo; 

• Condições gerais de manutenção do abrigo (se existir); 

• Existência de assentos; 

• Existência de espaço para pessoa em cadeira de rodas; 

• Existência de faixa livre de circulação (≥1,20m); 

• Largura total da calçada; 

• Existência de piso tátil; 

• Atendimento do piso tátil implantado às orientações da NBR9050 (se existir); 

• Existência de rebaixamento de meio-fio em ambos os lados na travessia de pedestres; 

• Existência de semáforo no quarteirão; 

• Ocorrência de formação de fila de ônibus por conta da parada; 



Plano Diretor de Mobilidade Urbana da Microrregião de João Pessoa                                                  Consolidação do Diagnóstico 
Contrato n° 02009/2017 – SEMOB/SEPLAN                                                                                                                             PMDU-RL-P6-00-R00_V00 

 

 

                  164 

 

• Quantidade de ônibus em fila (se existir); 

• Existência de baia; 

• Operação correta do ônibus na baia (se existir); 

• Acúmulo de usuários na calçada com bloqueio da circulação; 

• Existência de sistema de informação aos usuários; 

• Existência de painel com publicidade; 

• Existência de lixeira; 

• Existência de iluminação. 

Em 94% das paradas do levantamento, há placa de identificação, com exceção de três, localizadas 
no Terminal Altiplano (Rua Antônio Francisco do Amaral), no Terminal Valentina (Rua Flodoaldo 
Peixoto Filho) e no UNIPÊ (Rua José Firmino Ferreira), conforme apresentado na Figura 4-5. 

    

 
Figura 4-5: Paradas com abrigo, porém sem sinalização de parada de ônibus – em frente ao Terminal de 

Integração do Altiplano, ao Terminal de Interação de Valentina e no acesso dos fundos da UNIPÊ. 
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 

Em 42 paradas (88%), encontra-se abrigo contra intempéries. A presença de abrigo agrega conforto 
à utilização do usuário. Os abrigos costumam ser implantados pela SEMOB em pontos-chave da rede 
de transporte coletivo urbano, onde há maior concentração de usuários, em locais onde não há 
proteção natural ou equipamentos em suas imediações e em locais em que há linhas de headways 
maiores. 

A respeito da manutenção física da estrutura dos abrigos existentes na amostra, 81% classificam-se 
como boa, e 19%, como regular. Porém, chama-se atenção a falta de limpeza das estruturas dos 
abrigos, em que, muitas vezes, encontram-se restos de cartazes afixados, assim como a falta de 
manutenção de sua pintura, influenciando negativamente no conforto visual dos usuários (Figura 4-
6). 
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Figura 4-6: Cartazes afixados na estrutura do abrigo e deficiência na manutenção da pintura. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 

Em 54% da amostra, há assentos para os usuários, que em sua maioria são bancos de madeira, 
como o apresentado na Figura 4-7. Grande parte das paradas de ônibus com assentos constatadas 
na pesquisa localiza-se em pontos estratégicos de integração no sistema de ônibus urbano, como a 
Av. Pres. Epitácio Pessoa, o Parque Solon de Lucena (Lagoa), o Terminal de Valentina e o Terminal 
Varadouro. 

 
Figura 4-7: Modelo de assento em parada de ônibus. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 

Na maioria das paradas observadas (69% da amostra, 33 paradas), percebe-se a existência de local 
reservado para pessoa em cadeira de rodas, conforme Figura 4-8. Apesar de não demarcado, é de 
extrema relevância a disponibilização de espaço onde pessoas em cadeira de rodas consigam se 
posicionar com segurança e conforto ao esperar o ônibus. 
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Figura 4-8: Parada de ônibus com espaço para pessoas em cadeira de rodas. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 

Na implantação de paradas de ônibus, nenhum de seus elementos deve interferir na existência de 
uma faixa livre de circulação de 1,20 m, no mínimo, na calçada. Na grande maioria da amostra (94%), 
essa faixa mínima de circulação é respeitada, fornecendo passagem a pessoas em cadeira de rodas. 
A média da largura total da calçada das paradas do levantamento é de 3,92 m, considerando a faixa 
de serviço, onde há os equipamentos urbanos, incluindo aqui as próprias paradas, e a faixa livre de 
circulação aos pedestres.  

Apesar da existência predominante da largura mínima de circulação livre recomendada pela NBR 
9050, observaram-se irregularidades que dificultam a circulação e a utilização das paradas por 
pessoas em cadeira de rodas, como largura insuficiente (Figura 4-9), desníveis, lixo, falta de 
pavimentação, pavimentação mal instalada ou sem manutenção (Figura 4-10), entre outros. 

 
Figura 4-9: Parada de ônibus com faixa livre de circulação inferior a 1,20m. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 



Plano Diretor de Mobilidade Urbana da Microrregião de João Pessoa                                                  Consolidação do Diagnóstico 
Contrato n° 02009/2017 – SEMOB/SEPLAN                                                                                                                             PMDU-RL-P6-00-R00_V00 

 

 

                  167 

 

    
Figura 4-10: Paradas de ônibus em calçada sem pavimentação ou com pavimento sem manutenção. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 

Em diversas cidades brasileiras, não é difícil encontrar travessias acessíveis, ou seja, com 
rebaixamento em ambos os lados das calçadas, em áreas de maior renda ou turísticas. Porém, nas 
periferias e em áreas de renda mais baixa, o quadro se reverte. Em João Pessoa, a situação não é 
diferente: no levantamento, em apenas 12% das paradas verifica-se a existência de travessia 
acessível, sendo a maioria localizada na Av. Pres. Epitácio Pessoa, área nobre da cidade. Em 
algumas situações, há rampas para a travessia nos dois quarteirões, porém, há defeitos em sua 
implantação, como a existência de desnível entre a rampa e a faixa de rolamento (Figura 4-11). 

  
Figura 4-11: Travessia com rampa com desnível à faixa de rolamento. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 

Outro aspecto construtivo importante para pessoas com deficiência é a existência de piso tátil no 
espaço urbano, seja direcional ou de alerta, seguindo as especificações da NBR 9050. Apesar de 
sua importância, o piso tátil foi detectado em apenas três paradas pesquisadas, das quais apenas 
uma segue os padrões recomendados. É importante frisar que o piso tátil é relevante para a 
circulação segura não apenas de pessoas com deficiência visual completa, mas também para 
pessoas de baixa visão, justificando a necessidade de ser implantado em cores contrastantes com a 
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cor do pavimento. Este detalhe muitas vezes é esquecido ao escolher o modelo de piso tátil (Figura 
4-12). 

 
Figura 4-12: Piso tátil em baixo contraste com o pavimento na parada de ônibus do Parque Solon de Lucena 

(Lagoa). 
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 

A existência de semáforos geralmente acarreta melhor sistematização da circulação de veículos, 
trazendo, por consequência, maior segurança aos pedestres que atravessam a via. No levantamento, 
em 75% das paradas observa-se a existência de semáforo no quarteirão em que se localiza a parada, 
possibilitando, assim, o ajuste da operação semafórica quando necessário, de forma a prover tempo 
para travessia confortável e segura aos pedestres.  

Em 21% da amostra de paradas, observa-se formação de fila de ônibus, chegando a 5 ônibus 
enfileirados na Av. Pres. Epitácio Pessoa com Av. Amazonas. Tal situação sugere uma pesquisa 
mais detalhada acerca desta situação, a fim de verificar a possível necessidade de ajuste na 
estratégia operacional das linhas que passam nesta parada e em outras paradas pela cidade em que 
esta situação ocorre frequentemente. 

A implantação de baias em paradas de ônibus contribui para a fluidez do tráfego em vias arteriais e 
expressas, mas frequentemente os motoristas não a utilizam corretamente, gerando por vezes 
conflitos na via. Em duas paradas do levantamento (4%), observa-se a existência de baia para ônibus, 
em frente ao Mangabeira Shopping (Figura 4-13) e na Rua Walfredo Macedo Brandão, próximo ao 
Extra. A obediência dos motoristas de ônibus às baias para o embarque e desembarque de usuários 
foi constatada nos dois locais.  
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Figura 4-13: Parada de ônibus com baia em frente ao Mangabeira Shopping. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 

Em 92% das paradas pesquisadas, não há acúmulo de usuários de maneira que atrapalhe a 
circulação dos transeuntes pela calçada, porém, em quatro casos, esta situação existe (Av. Pres. 
Epitácio Pessoa, conforme apresentado na Figura 4-14, Terminal Varadouro, Parque Solon de 
Lucena e próximo ao Supermercado Bom Preço, sendo estas duas últimas em horário fora dos picos 
de deslocamento). O acúmulo de usuários pode ser entendido como um indício de que a parada de 
ônibus está subdimensionada em relação à demanda, indicando, assim, a realização de pesquisas 
mais específicas que levantem a necessidade de remanejamento do itinerário das linhas de ônibus 
ou adaptação da infraestrutura da parada para melhor atendimento à população. 

 
Figura 4-14: Acúmulo de usuários na calçada em parada da Av. Pres. Epitácio Pessoa, atrapalhando a 

circulação. 
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 
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Atualmente, um dos principais problemas observados no sistema de transporte coletivo por ônibus 
em João Pessoa é a falta de um sistema de informação aos usuários nas paradas da rede. É de 
extrema relevância a apresentação de informações suficientes e relevantes (como linhas, rotas, 
horários e mapas elucidativos) para que um indivíduo consiga realizar todo o seu deslocamento de 
forma eficiente, chegando ao seu destino final sem grandes dificuldades. Da amostra pesquisada, 
apenas duas paradas apresentaram sistema de informação ao usuário: no Parque Solon de Lucena 
(Lagoa, apresentada na Figura 4-15) e no Terminal Varadouro. 

 

 
Figura 4-15: Parada com sistema de informação aos usuários. 
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 

Em apenas cinco das 48 paradas pesquisadas, há de painel com publicidade (Figura 4-16), e alguns 
estão degradados (Figura 4-17). A existência desse elemento é interessante para a cidade por 
possibilitar iniciativas de parcerias/licitações, que atualmente ocorrem em todo mundo, em que 
empresas utilizam os espaços dos pontos de ônibus para sua publicidade e, em troca, encarregam-
se da manutenção desses equipamentos.   

  
Figura 4-16: Paradas de ônibus com painel de publicidade. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 
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Figura 4-17: Existência de espaço para publicidade degradado. 
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 

As lixeiras são elementos do mobiliário urbano fundamentais para o bem-estar dos cidadãos, uma 
vez que possibilitam o armazenamento temporário do lixo produzido diariamente pela cidade, 
mantendo o ambiente urbano limpo. Com o lixo armazenado em local apropriado, além de se evitar 
a proliferação de animais transmissores de doenças e o entupimento de bueiros, contribui-se para a 
circulação segura de pessoas em cadeira de rodas ou mobilidade reduzida e para o conforto visual 
dos transeuntes. Apesar de sua relevância, em apenas 38% das paradas do levantamento há lixeira, 
que, muitas vezes, encontrava-se depredada, como apresenta a Figura 4-18. 

  
Figura 4-18: Lixeiras depredadas na Av. Sen. Ruy Carneiro e na Av. Pres. Epitácio Pessoa. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 

A falta de iluminação e a sensação de insegurança estão relacionadas quanto se trata da utilização 
do transporte coletivo urbano durante a noite. Muitas vezes, mesmo com as lâmpadas dos postes 
das proximidades acesas, a luz nem sempre chega às paradas de ônibus. Em João Pessoa, em 29% 
da amostra, não há postes com iluminação próximos às paradas. A situação recomendada é que 
todas as paradas de ônibus tenham focos de luz específicos, principalmente em locais mapeados 
como mais vulneráveis. De acordo com a viabilidade, a iluminação pode ser feita com lâmpadas 
dentro do abrigo (quando houver) ou com a instalação de postes menores ao lado da parada de 
ônibus.  
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4.1.2. Sistema Intermunicipal de ônibus da Microrregião de João Pessoa 

A rede intermunicipal do sistema de ônibus é composta por linhas que realizam percursos de médias 
e longas distâncias entre os municípios da Microrregião de João Pessoa, em geral usando o entorno 
do Terminal de Integração do Varadouro como região de seus pontos terminais na capital paraibana. 
Há também linhas de ônibus provenientes dos demais estados federativos, mas que utilizam a 
estrutura do Terminal Rodoviário Intermunicipal de João Pessoa. 

O serviço da microrregião não interfere no sistema local, uma vez que possui tarifa maior que a 
municipal, desestimulando seu uso pelos usuários do transporte coletivo local.  

Como observado, os municípios do entorno de João Pessoa também acompanham o fenômeno do 
espraiamento urbano, gerando fluxos de viagens radiais pelo fato de sua população buscar a cidade 
de João Pessoa, polo central da região metropolitana, para realização de atividades socioeconômicas 
mais bem assistidas do que nos municípios de origem. As empresas que operam na Microrregião de 
João Pessoa são Transnacional, Reunidas, Consórcio Metropolitano e Santa Rita.  

No Quadro 4-2, apresenta-se detalhadamente o conjunto de linhas metropolitanas que operam em 
cidades pertencentes à MRJP.  
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Quadro 4-2: Linhas Metropolitanas/Município/Empresa – Extensões, Tarifas e Terminal. 

 
Fonte dos dados: SEMOB, 2019 / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

4.1.3. Transportes especiais 

a) Táxis 

O transporte por táxi em João Pessoa é regido pelo Decreto nº 3433/1998, com total de 1.440 
permissões. Por ter como característica o transporte individual, recebe atenção especial por parte da 
SEMOB em dois aspectos fundamentais: segurança e qualidade de atendimento. 

Conforme a Portaria nº 053/2015 de 23/12/2015, os tipos de tarifa de táxi são: 

• Preço da Bandeirada: R$ 4,50; 

• Hora parada ou espera: R$ 25,00; 

• Bandeira 1: R$ 2,55; 

• Bandeira 2: R$ 3,55. 
 

Os horários para o uso da Bandeira 2 são: 

EMPRESA COD LINHA TERMINAL EXTENSÃO TARIFA (R$)

SANTA RITA E002 JARDIM EUROPA (EXTENSÃO L JARDIM EUROPA 18,5 4,15

SANTA RITA M001 JPA - SANTA RITA SANTA RITA 17 4,15

SANTA RITA M002 JPA-SR (M. MOURA/TIBIRI) TIBIRI 17 4,15

SANTA RITA M003 JPA-SR (ALTO POPULARES) SANTA RITA 36 4,15

SANTA RITA M004 JPA-SR (EITEL/TIBIRI) EITEL 39 4,15

SANTA RITA M005 JPA - SANTA RITA (MARCOS M MOURA 38 4,15

SANTA RITA M007 JPA-SR (VARZEA NOVA) VARZEA NOVA 24 3,80

SANTA RITA M009 JPA(DI)-SR (DISTRITO SANT SANTA RITA 45,5 4,15

SANTA RITA M010 JPA(DI)-SR (DISTRITO/TIBI M MOURA 48 4,15

SANTA RITA M014 JPA-SR (LOT. BOA VISTA/V. BOA VISTA 31,4 3,8

EMPRESA COD LINHA TERMINAL EXTENSÃO TARIFA (R$)

TRANSNACIONAL CAB M101 JPA-CABEDELO (VIA BR 230) TERM CABEDELO 49,5 4,15

TRANSNACIONAL CAB M103 JPA-CABEDELO (VIA INTERMA TI BESSA 24 3,95

TRANSNACIONAL CAB M104 JPA-CABEDELO (VIA MAR VER TI BESSA 13 3,95

---------------- ---- ----------------------- ------------------ ------ ------

EMPRESA COD LINHA TERMINAL EXTENSÃO TARIFA (R$)

TRANSNACIONAL COND J305 JPA-CONDE (VIA PB 008/JAC TERMINAL SHOPPING 51 5,50

TRANSNACIONAL COND M301 JPA-CONDE (VIA BR-101/JAC JOÃO PESSOA 79 3,95

TRANSNACIONAL COND M302 JPA-CONDE (VIA BR101/COND TERMINAL GAUCHINHA 47 3,95

TRANSNACIONAL COND M305 JPA-CONDE (VIA PB 008/TER TERMINAL 0301 60,7 3,95

---------------- ---- ----------------------- ------------------ ------ ------

EMPRESA COD LINHA TERMINAL EXTENSÃO TARIFA (R$)

CONSORCIO METROPOL 601I MÁRIO ANDREAZZA - FEIRA TERM MÁRIO ANDREAZZA 12,8 3,80

CONSORCIO METROPOL M501 JPA-BAYEUX (AEROPORTO) JOÃO PESSOA 23,2 3,80

CONSORCIO METROPOL M502 JPA-BAYEUX (IMACULADA) JOÃO PESSOA 16,2 3,80

CONSORCIO METROPOL M503 JPA-BAYEUX JOÃO PESSOA 23,4 3,80

CONSORCIO METROPOL M505 JPA-BAYEUX (TAMBAY VIA SE JOÃO PESSOA 17,8 3,80

CONSORCIO METROPOL M506 JOÃO PESSOA - BAYEUX (JAR JOÃO PESSOA 21,8 3,80

---------------- ---- ----------------------- ------------------ ------ ------

EMPRESA COD LINHA TERMINAL EXTENSÃO TARIFA (R$)

SANTA RITA M015 LUCENA JOÃO PESSOA 42 14

Cidade: Santa Rita

Cidade: Cabedelo

Cidade Conde

Cidade: Bayeux

Cidade: Lucena
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(i) Dias úteis, das 20:00 h às 6:00h do dia seguinte; 

(ii) Sábados, das 18:00 h às 00:00h; 

(iii) Domingos e feriados, de 00:00h às 6:00h do dia seguinte; 

(iv) Mês de dezembro, em todos os dias e horários. 

 

A Figura 4-19 apresenta a espacialização dos pontos de táxi da cidade. 

 
Figura 4-19: Espacialização dos pontos de táxi. 

Fonte dos dados: SEMOB, 2017a / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2017. 

b) Moto-frete 

O serviço de moto-frete é regulamentado pelo Decreto 5.604/06, que consiste em um serviço de 
fretamento para transportar mercadorias de pequeno e médio porte, papéis diversos, pequenas 
encomendas, malotes, serviços bancários, cobranças, entrega de alimentos, medicamentos etc., 
acondicionados em compartimentos de cargas identificadas e afixados ao condutor ou à moto, 
adaptável ao colete de segurança oficial, através de veículos autorizados e caracterizados pelo órgão 
gestor. 

Os prestadores de serviços devem possuir e portar os seguintes equipamentos: I – capacete 
automotivo com certificação do INMETRO, na cor vermelha, possuindo número de licença, número 
de condutor, grupo sanguíneo e faixas refletivas; e II – colete de segurança com alças laterais nas 
cores: vermelha, branca, cinza e preta, dupla fita refletiva na parte frontal e nas costas. Na parte 
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frontal, deve constar o nome do prestador do serviço (moto-frete), bem como bolso para colocação 
de celular, suporte para rádio e porta malote para colocação de documentos, com dispositivo para 
fixação no colete tanto na parte frontal como nas costas, com fitas refletivas e espaço para 
publicidade. 

c) Escolar 

O Decreto nº 3.310/97 de 27/10/97 regulamenta a exploração do serviço de transporte de escolares 
do município de João Pessoa. As normas são cumpridas pela SEMOB a fim de garantir a segurança 
dos estudantes no trajeto entre sua casa e escola, exigindo credenciamento do veículo transportador 
e do seu motorista.  

A permissão para exploração do serviço é outorgada às seguintes categorias:  

• Colegial: Pessoa jurídica legalmente constituída para a execução de atividade de ensino de 
1º e 2º graus, que executa o transporte exclusivamente de seus alunos, em veículo de sua 
propriedade, sendo vedada a terceirização do serviço;  

• Empresa: Pessoa jurídica legalmente constituída para a execução do serviço de transporte 
de escolares;  

• Autônomo: Pessoa física, proprietário de até dois veículos para o transporte de escolares. 

A cada seis meses, a SEMOB realiza vistoria obrigatória dos veículos para verificar itens de 
segurança, como o tacógrafo. É obrigação das escolas e papel dos pais contratarem somente 
transportes credenciados pelo órgão gestor de transporte e trânsito. Na vistoria, são observadas as 
condições de mecânica, segurança, conforto e higiene, procedendo à verificação dos seguintes itens: 

Equipamentos obrigatórios: a) Para-choque dianteiro e traseiro; b) Limpador de para-brisa; c) Farol 
alto e baixo; d) Faroletes dianteiros e traseiros; e) Pisca-pisca dianteiro e traseiro; f) Espelho retrovisor 
interno e externo; g) Luz de freio; h) Iluminação da placa traseira; i) Velocímetro; j) Buzina; l) Extintor 
de incêndio; m) Silenciador de escape; n) Triângulo, macaco e chave de rodas; o) Freios de 
estacionamento; p) Pneus que ofereçam condições mínimas de segurança; q) equipamento 
registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo; r) cintos de segurança de três pontos em 
número igual a lotação; s) encosto de cabeça em número igual a lotação; t) lanterna de luz branca, 
fosca ou amarela dispostas nas extremidades da parte superior dianteira e lanternas de luz vermelhas 
dispostas na extremidade superior da parte traseira; u) outros equipamentos obrigatórios 
estabelecidos pelo CONTRAN;  

Inspeção Geral: a) Sistema de fechamento de portas; b) Funilaria e pintura; c) Rodas; d) Luz interna 
e do painel; e) Instrumentos do painel; f) Bancos, forro e tapetes; g) Vidros; h) Estado das placas; i) 
Motor, câmbio e diferencial; j) Sistemas de freio e direção; l) Suspensão e amortecedores; m) Limpeza 
do veículo; n) Ruídos acima do normal. 

d) Turístico 

De acordo com a Lei Federal 11.771, de 2008, são considerados Serviço de Transporte Turístico – 
STT: 

I - pacote de viagem: itinerário realizado em âmbito municipal, intermunicipal, interestadual ou 
internacional que inclua, além do transporte, outros serviços turísticos, como hospedagem, 
visita a locais turísticos, alimentação e outros; 

II - passeio local: itinerário realizado para visitação a locais de interesse turístico do município 
ou vizinhança, sem incluir pernoite; 

III - traslado: percurso realizado entre as estações terminais de embarque e desembarque de 
passageiros, meios de hospedagem e locais onde se realizem congressos, convenções, 
feiras, exposições de negócios e respectivas programações sociais; e 

IV - especial: ajustado diretamente por entidades civis associativas, sindicais, de classe, 
desportivas, educacionais, culturais, religiosas, recreativas e grupo de pessoas físicas e de 
pessoas jurídicas, sem objetivo de lucro, com transportadoras turísticas, em âmbito municipal, 
intermunicipal, interestadual e internacional. 
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O STT em João Pessoa é regulamentado pelo Decreto nº 6.795, de 05/01/2010, sendo prestado 
somente por Cooperativas de Transportes Turísticos, Transportadoras Turísticas ou por Agências de 
Viagens e Turismo, legalmente constituídas e devidamente registradas no MTur com cadastro na 
SEMOB e que disponham de sede e/ou escritório no município de João Pessoa. 

A idade admissível para a entrada do veículo em operação é de 10 anos para ônibus e micro-ônibus, 
5 anos para vans e utilitários, 5 anos para buggies e 10 anos para artesanais. Os veículos 
cadastrados para prestação do serviço possuem um Selo de Vistoria colado no canto superior direito 
do para-brisa dianteiro, com o número do registro do permissionário, logo da SEMOB, período 
vistoriado e o nome “Transporte Turístico”. Para fazer o transporte de turistas, também será 
obrigatória a presença de um guia regional de turismo da Paraíba, cadastrado no Ministério do 
Turismo portando credencial em local visível. As penalidades no caso de descumprimento do decreto 
vão desde advertência por escrito, multa até a cassação do termo de permissão. 

4.1.4. Transporte Hidroviário 

Na região metropolitana de João Pessoa, na cidade de Cabedelo, existe um transporte de balsa que 
atravessa o Rio Paraíba (Figura 4-20), permitindo a ligação com o município de Lucena. 

 
Figura 4-20: Transporte aquaviário. 

Fonte: SITE G1, 2017. 

4.1.5. Transporte ferroviário 

O sistema de transporte ferroviário da região metropolitana de João Pessoa, administrado pela 
Companhia Brasileira de Trens Urbanos, contempla uma malha ferroviária de 30 km de extensão que 
integra os municípios de Santa Rita, Bayeux, João Pessoa e Cabedelo, servindo atualmente como 
uma alternativa mais barata e rápida de se locomover entre os municípios beneficiados. Atende cerca 
de 7.500 passageiros, em 15 viagens diárias. A circulação de trens é diária, com exceção dos 
domingos. 

A atuação da prestação dos serviços pela empresa vem ocorrendo desde os anos 80, como sistema 
de trem de subúrbio, atendendo inicialmente a demandas do transporte de passageiros localizadas 
nas cidades de João Pessoa e Cabedelo, e, posteriormente, estendendo-se até os municípios de 
Bayeux e Santa Rita.  

Para a CBTU, o maior desafio atual é implementar a integração tarifária com o sistema rodoviário 
atuante, e concluir o projeto de modernização, com a construção de mais 04 (quatro) estações, 
incluindo a reforma completa das edificações das estações de Bayeux e de Santa Rita, além da via 
permanente. Para este processo futuro, a CBTU está direcionando esforços à aquisição de 08 (oito) 
novos trens com 03 (três) carros, o que permitiria aumentar a demanda atual de 8.000 (oito mil) 
usuários, para 33.000 (trinta e três mil) pessoas.  
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De acordo com o site da CBTU2, em João Pessoa, está previsto serem gasto nessa modernização 
251 milhões, dos quais aproximadamente 80 milhões já foram gastos com a compra de oito modernos 
Veículos Leves sobre Trilhos (VLTs). O restante dos recursos está sendo liberado em pequenas 
parcelas devido à crise fiscal do governo federal. 

Os VLTs concomitantes às locomotivas operarão no período de transição até 2020, quando, a partir 
de então, é pretendido, caso viável, usar apenas VLTs nos 30 km do trecho da linha férrea da CBTU 
que vai de Cabedelo até Santa Rita. Nesse período, está prevista a construção de 4 novas estações 
(Tibiri, Borracharia, Shopping e IFPB), e serão realocadas 2 (Bayeux e Jacaré), conforme apresenta 
a Figura 4-21. Do by pass existente (Mandacaru), pretende-se construir 4 novos cruzamentos 
(Borracharia, Ilha do Bispo, Shopping e Poço), o que permitirá a redução do headway (intervalo entre 
viagens no mesmo sentido) de 1 hora para apenas 20 minutos.  

 
Figura 4-21: Estações em operação e planejadas da CBTU. 

Fonte: CBTU, 2011. 

Vários fatores contribuem para a não adesão maior da população ao transporte ferroviário. Dentre 
eles, podem-se destacar a ausência de integração com outros modos e a obsolescência dos 
equipamentos utilizados. A falta de integração com outros modos de transporte pode estar centrada 
na ausência de órgão que administre todo o sistema a ser integrado, gerenciando a compensação 
tarifária entre os atores envolvidos.  

4.2. Demanda 

4.2.1. Passageiros do Sistema Urbano de Ônibus 

De acordo com dados da Semob (2018) são transportados cerca de 5.645.500 mil passageiros por 
mês3 pelo transporte coletivo sobre pneus no município, o que demonstra a predominância do modo 
ônibus na cidade de João Pessoa. A Figura 4-22 abaixo demonstra a evolução mensal de 
passageiros em JP para os meses do ano 2018. 

 

2  https://www.cbtu.gov.br/index.php/pt/sistemas-joao-pessoa 

3 Média mensal do ano 2018 (Fonte: https://servicos.semobjp.pb.gov.br/institucional/onibus) 
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Figura 4-22: Quantitativo mensal de passageiros transportados em 2018. 

Fonte dos dados: SEMOB, 2019 / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

As empresas Transnacional e Reunidas, historicamente ultrapassam 50% do total das linhas 
operantes em JP, conforme pode ser visto no Quadro 4-3, onde está explicitada o quantitativo de 
linhas em operação por empresas e seus respectivos passageiros transportados. 

Quadro 4-3: Número de Linhas/Passageiros/Empresa Ano 2012/2018. 

Empresa 
Passageiros Transportados /mês4 Número de Linhas operadas 

Ano 2013 Ano 2018 Ano 2013 Ano 2018 

Mandacaruense 605.320 280.860 7 5 

Marcos da Silva 536.178 360.233 7 12 

Reunidas 1.572.094 1.303.417 18 32 

Santa Maria 713.664 629.972 11 14 

São Jorge 1.282.404 895.839 13 15 

Transnacional 3.481.000 1.894.618 28 29 

Total 8.190.660 5.364.939 84 107 

Fonte dos dados: CONSULTORA OFICINA, 2013 ; SEMOB, 2019 / Elaboração: CONSÓRCIO 
CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

Como pode ser observado, entre 2012 e 2018, há um acréscimo de 23 linhas no sistema, resultante 
do processo de criação de linhas novas e extinção de linhas anteriores (ver Quadro 4-4). Isto, no 
entanto, não foi suficiente para aumentar o quantitativo de passageiros transportados no sistema, 
conforme se observa nas Figuras 4-23 e 4-24. 

 

4 Foi utilizado o mês de outubro como mês de referência para 2013 e 2018. 
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Figura 4-23: Passageiros transportados por mês e por empresa - comparação 2013 e 2018. 

Fonte dos dados: CONSULTORA OFICINA, 2013 ; SEMOB, 2019 / Elaboração: CONSÓRCIO 
CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

 
Figura 4-24: Porcentagem de redução da demanda entre 2013 e 2018. 

Fonte dos dados: CONSULTORA OFICINA, 2013 ; SEMOB, 2019 / Elaboração: CONSÓRCIO 
CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

 

Todas as empresas tiveram uma redução na demanda de passageiros, sendo a Mandacaruense e a 
Marcos da Silva as que apresentaram maior redução. Considerando a diminuição da demanda 
apresentada por todas as empresas, tem-se a redução de 32% do número de passageiros nesse 
período, num cenário operacional que será detalhado a seguir.  

Entre 2012 e 2018, foram criadas 24 linhas e extintas seis5. Observa-se também que 33 linhas tiveram 
aumento do número de passageiros nesse período, no entanto, como 24 delas não existiam em 2012, 

 

5 Esses valores resultariam em um aumento de 18 linhas. No entanto, no Quadro 4-3, observa-se que a 

diferença do total de linhas entre os anos de 2013 e 2018 é superior a esse valor, indicando a existência de 

uma mesma linha operada por mais de uma empresa (Ex.: Linha 510 – Transnacional e Reunidas).   
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apenas nove apresentaram ganho real, o que justifica a redução geral da demanda entre as 
empresas.  

O sistema de linhas operantes pelo sistema ônibus em JP é controlado pela SEMOB, a qual emite, 
para cada linha regular, uma Ordem de Serviço Operacional – OSO, contendo o itinerário, a 
frequência em períodos típicos do dia e o tipo de veículo a ser utilizado na operação. Estes serviços 
são realizados pelos Consórcios operacionais e acompanhados pela equipe de fiscalização em 
campo, e sistema de monitoramento de frotas, no CCO-Centro de Controle Operacional. 

O Quadro 4-4 apresenta a evolução da quantidade de passageiros transportados por empresa 
durante o período. 

Quadro 4-4: Quantidade de passageiros transportados por empresa. 

Empresa 
Passageiros Transportados/mês 

Variação (%) 
Ano 2012 Ano 2018 

Mandacaruense 605.320 200.384 -67% 

Marcos da Silva 536.178 411.853 -23% 

Reunidas 1.435.351 1.192.206 -17% 

Santa Maria 701.232 622.130 -11% 

São Jorge 1071709 740790 -31% 

Transnacional 3.417.767 1.849.540 -46% 

Total 7.767.557 5.016.903 -35% 

Fonte dos dados: CONSULTORA OFICINA, 2013 ; SEMOB, 2019 / Elaboração: CONSÓRCIO 
CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

4.2.2. Demanda do Sistema Intermunicipal de Ônibus 

A demanda atendida mensalmente neste sistema intermunicipal é de 720.263 passageiros, 
distribuídos em categorias de pagamento, conforme o Quadro 4-5.  

Quadro 4-5: Distribuição da Demanda de Passageiros Metropolitanos – MRJP, Nov de 2017 a Out 2018 
(SEMOB, 2018). 

 
Fonte dos dados: SEMOB, 2019 / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

São realizadas 30.753 viagens por mês, com uma rodagem de 508.758 Km para transportar 720.263 
passageiros, dos quais 68% pagam a tarifa integralmente enquanto 32% são passageiros que 
recebem algum tipo de desconto. Levando-se em consideração as gratuidades do sistema e os 
descontos tarifários, o número de passageiros equivalentes é de 660.958. No Quadro 4-6, apresenta-
se esta distribuição.  

 

Quadro 4-6: Distribuição de Passageiros Metropolitanos com e sem desconto – MRJP, Nov /17 a Out/18. 

Tipo Quantidade % 

pax inteiro 489.392 68% 

pax desconto 230.871 32% 

pax equivalente 660.958 - 

Fonte dos dados: SEMOB, 2019 / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

Mun Emp viagem pax vt urb com urb esc urb pagantes integra vt met com met esc met Integ met km util

sri sri 131.876    3.203.330     1.555.090   98.323      439.804       576.154       -          8          8                -                533.943       2.245.313     

cab reu 79.921      2.618.262     983.133      127.900    495.246       740.924       69.651    1          2                -                201.405       2.251.675     

byx cons 157.236    2.821.562     1.076.843   93.548      568.527       620.768       3.227      3          2                -                458.644       1.608.105     

369.033    8.643.154     3.615.066   319.771    1.503.577    1.937.846    72.878    12        12              -                1.193.992    6.105.092     

30.753      720.263        301.256      26.648      125.298       161.487       6.073      1          1                -                99.499         508.758        

Total geral (nov17 

a out18)

média mensal
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A Figura 4-25 demonstra a evolução da oferta de viagens e dos passageiros transportados no sistema 
metropolitano durante o período de nov/17 a out/18. Observa-se que a tendência na queda de 
passageiros se assemelha à queda do número de viagens para o período referido.  

 
Figura 4-25: Evolução de viagens metropolitanas e respectivos passageiros (nov/17 a out/18). 

Fonte dos dados: SEMOB, 2019 / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

4.2.3. Caracterização da demanda do transporte coletivo segundo a Pesquisa Origem e Destino 
Domiciliar 

Os passageiros que mais se utilizam da modalidade ônibus possuem renda de 0 a 3 salários mínimos 
(75,8%), conforme Figura 4-26, sendo majoritariamente do sexo feminino (58,5%). 

 
Figura 4-26: Perfil de renda dos usuários de ônibus na MRJP. 
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2020. 

Ademais, têm idade entre 18 e 39 anos (42,9%), o que denota uma população usuária 

preferencialmente jovem e produtiva, uma vez que o principal motivo das viagens é o trabalho 

(40,9%), conforme Figuras 4-27 e 4-28.  
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Figura 4-27: Perfil etário dos usuários de ônibus na MRJP. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2020. 

 
Figura 4-28: Motivos de viagem por ônibus na MRJP. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2020. 

 

No geral, o principal motivo de viagem dos usuários de ônibus é o trabalho. No entanto, esta 

motivação varia conforme a renda, conforme demonstra a Figura 4-29. Destaca-se que a motivação 

“Estudo” é crescente conforme o aumento da Renda. As demais categorias apresentam variações 

menos constantes.  

 
Figura 4-29: Motivos de viagem por ônibus conforme renda na MRJP. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2020. 
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Sobre a caracterização das viagens, o mapa da Figura 4-30 ilustra os bairros produtores de viagens 

(vermelho), sendo aqueles que representam as origens das viagens, e os bairros atratores de viagem, 

sendo aqueles que representam os destinos das viagens (lilás).  

 
Figura 4-30: Bairros produtores/atratores de viagens por ônibus. 
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2020. 

Entre as principais linhas de desejo dos usuários, estão aquelas com origem na macrozona Sudoeste 

com destino à Epitácio, conforme demonstra a Figura 4-31, com o volume de viagens, havendo, no 

entanto, poucas linhas que realizam esse trajeto de forma direta. Observa-se que as macrozonas 

Sudoeste e Sul têm os maiores fluxos de origem. Já as macrozonas Centro e Epitácio são aquelas 

com maiores fluxos de destino.  
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Figura 4-31: Volume de viagens por ônibus. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2020. 

 

4.3. Relação Oferta x Demanda 

4.3.1. Sistema Urbano de Ônibus 

Nesta seção propõe-se o relacionamento das variáveis oferta e demanda a fim de analisar a 
qualidade do serviço de transporte por ônibus oferecido pelo município. No Quadro 4-7, essas 
informações estão listadas de acordo com os meses do ano de 2018.  

Quadro 4-7: Passageiros Transportados e Quilometragem rodada – Ano 2018. 

Mês 
Passageiros 

Transportados 
Quilometragem 

Total 

Janeiro 5.081.461 3.341.111,60 

Fevereiro 4.815.585 2.995.105,40 

Março 5.696.103 3.369.661,10 

Abril 5.500.985 3.277.705,40 

Maio 5.323.222 3.143.419,50 

Junho 5.176.500 3.159.221,60 

Julho 5.163.974 3.263.450,30 

Agosto 5.926.601 3.476.132,90 

Setembro 5.325.466 3.207.376,40 
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Mês 
Passageiros 

Transportados 
Quilometragem 

Total 

Outubro 5.555.193 3.310.205,50 

Novembro 5.410.039 3.195.245,90 

Dezembro 5.092.681 3.145.876,60 

Total 64.067.810 38.884.512,00 

Fonte dos dados: SEMOB, 2019 / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

A fim de identificar possíveis reduções e aumentos de demanda e quilometragem rodada entre os 
meses, observando a Figura 4-32, nota-se que possui uma evolução muito similar, indicando que a 
queda ou o aumento de passageiros corresponde à queda ou ao aumento da quilometragem 
percorrida. Também é possível perceber os percentuais de queda e aumento para as duas categorias 
analisadas entre os meses do ano de 2018.  

 

Figura 4-32: Variação do número de passageiros e quilometragem percorrida (%) em 2018. 
Fonte dos dados: CONSULTORA OFICINA, 2013 ; SEMOB, 2019 / Elaboração: CONSÓRCIO 

CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

Atenta-se que entre os meses de agosto e setembro, e novembro e dezembro, o percentual de queda 
de passageiros foi maior do que o percentual de decréscimo da quilometragem percorrida. Entre maio 
e junho também houve redução do número de passageiros (-3%), enquanto a quilometragem rodada 
apresentou acréscimo (1%).  

Por outro lado, entre os meses de janeiro e fevereiro, julho e agosto, e setembro e outubro, o 
percentual de aumento dos passageiros foi maior do que o percentual de aumento da quilometragem 
rodada. 

 

a) Índice de Passageiros Transportados por Km (IPK)  

O IPK é um indicador responsável por retratar a relação entre o número de passageiros transportados 
e a quilometragem rodada. O Quadro 4-8 apresenta a evolução do IPK para os meses do ano de 
2018, percebendo-se que o mês de agosto apresentou o maior valor para este indicador, enquanto 
o mês de janeiro foi aquele em que o índice de passageiros por km apresentou o menor quantitativo. 
O IPK do sistema global é de aproximadamente 1,65, valor similar a sistemas de transporte de 
cidades com o porte de João Pessoa (Banco de Dados, ANTP, 2018). 
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Quadro 4-8: IPK-T – Ano 2018. 

Mês IPK - T 

Janeiro 1,520889 

Fevereiro 1,607818 

Março 1,690408 

Abril 1,678304 

Maio 1,693449 

Junho 1,638537 

Julho 1,582366 

Agosto 1,704941 

Setembro 1,660381 

Outubro 1,678202 

Novembro 1,693153 

Dezembro 1,618843 

Total  1,647640 

Fonte dos dados: SEMOB, 2019 / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

 

Tomando-se os valores de IPK para o mês típico de outubro nos anos de 2012 e 2018, verifica-se 
que esta variável sofreu uma redução, conforme pode ser visto na Figura 4-33.  

 
Figura 4-33: IPK-T Anos 2012 e 2018. 

Fonte dos dados: CONSULTORA OFICINA, 2013 ; SEMOB, 2019 / Elaboração: CONSÓRCIO 
CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

4.4. Carregamento obtido na Pesquisa Origem e Destino Domiciliar 

O mapa de carregamento da Figura 4-34 reflete a atual configuração da rede de transporte coletivo 

por ônibus da MRJP.  

IPK; 2018 
Outubro; 1,7

IPK; 2013 
Outubro; 2,1
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Figura 4-34: Carregamento do sistema de transporte público. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2020. 

 

Dentre os eixos mais carregados, destacam-se os eixos Centro-Epitácio e Sudoeste-Centro. 

Analisando o mapa em conjunto com o mapa de volume de viagem anterior, percebe-se que as 

viagens entre Sudoeste e Epitácio não ocorrem em sua maioria de forma direta, havendo a 

necessidade da passagem pelo Centro.  

De acordo com o gráfico da Figura 4-35, tanto para o período manhã quanto para o período tarde, 

cerca de 50% das viagens apresentam lotação máxima acima de 60 pessoas, sendo que, durante a 

manhã, 26% das viagens se caracterizam por uma ocupação maior do que 80 pessoas.  
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Figura 4-35: Taxa de ocupação das viagens por transporte público. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2020. 

 

4.5. Opinião dos usuários do transporte coletivo sobre o sistema 

A opinião dos usuários do sistema de mobilidade representa a percepção da população em relação 

aos serviços prestados, e deve servir como referencial para processos de tomada de decisão, tanto 

para as ações públicas quanto para estratégias empresariais dos Operadores deste sistema. 

No caso da MRJP, realizou-se pesquisa específica sobre a avaliação dos serviços de mobilidade 

junto aos usuários, entendendo-se os resultados como subsídios a planos operacionais futuros, 

buscando qualificar este sistema na região de estudo. 

A pesquisa foi realizada através de um questionário específico elaborado para aplicação na Pesquisa 

Origem e Destino Domiciliar, junto aos usuários. O objetivo principal do levantamento era avaliar a 

qualidade dos serviços prestados. Entenda-se “Qualidade de Serviço” representada por um vetor 

composto de “dimensões” as quais possuem uma série de “atributos” que medem essa qualidade. 

No caso particular da MRJP, o questionário foi composto pelas perguntas abaixo, cada uma delas 

representando um atributo da dimensão ao qual estão relacionadas. São elas: 

• Qual é sua satisfação: 
o Quanto à lotação do ônibus? 
o Quanto ao tempo de espera para embarque? 
o Quanto à distância para o ponto de ônibus? 
o Quanto à qualidade do ônibus para pessoas com defic. ou mob. reduzida? 
o Quanto ao cumprimento dos horários/viagens? 
o Quanto à facilidade de integração das linhas ou do ônibus com outros modos? 
o Quanto à conservação da frota? 
o Quanto à limpeza dos ônibus? 
o Quanto à condição dos pontos de parada (calçada/abrigo/iluminação)? 
o Quanto ao atendimento do cobrador e motorista? 
o Quanto à segurança dos ônibus (risco de acidentes)? 
o Quanto à segurança dentro dos ônibus? 
o Quanto à segurança nos pontos de parada? 
o Quanto aos serviços nos finais de semana? 
o Quanto à tarifa? 
o Quanto à condição de acesso ao ponto de parada? 
o Quanto à qualidade geral? 

26% 20%

29% 36%

28%
33%

17%
11%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Manhã Tarde

> 80 60 - 80 40 - 60 < 40



Plano Diretor de Mobilidade Urbana da Microrregião de João Pessoa                                                  Consolidação do Diagnóstico 
Contrato n° 02009/2017 – SEMOB/SEPLAN                                                                                                                             PMDU-RL-P6-00-R00_V00 

 

 

                  189 

 

A pesquisa foi realizada em toda a área de estudo, de modo a garantir representatividade da opinião 

de toda a população residente na região. Foram entrevistados 9.602 domicílios, número que compõe 

a amostragem do levantamento, ou seja, para cada domicílio pesquisado, uma entrevista foi 

considerada.  

O questionário avaliou os atributos do sistema de mobilidade fazendo uso da Escala Likert, com 

gradação entre: muito bom, bom, regular, ruim e muito ruim, a fim de aferir a opinião dos 

respondentes. Para uma efetiva comparação, em cunho quantitativo, fez-se necessário tornar estas 

variáveis não paramétricas em paramétricas, de modo a inferir com maior precisão, a incidência e a 

distribuição dos valores verificados na pesquisa realizada. 

Para isso, o primeiro passo foi desagrupar os resultados das variáveis recebidas, para cada grau da 

avaliação, tomando-se por base sua respectiva contagem total de domicílios. Isto significa que 

inicialmente, para cada atributo avaliado, e em cada gradação da escala, multiplicou-se este 

percentual de incidência pela amostra total. Vide exemplo no Quadro 4-9. 

Quadro 4-9: Exemplo de percentual de incidência para lotação. 

Lotação dos ônibus 

Rótulos de Linha Contagem de DOMICÍLIO (ID) Contagem de DOMICÍLIO (ID)2 

MUITO BOM 0,74% 71 

BOM 16,98% 1630 

REGULAR 26,86% 2579 

RUIM 28,86% 2771 

MUITO RUIM 23,78% 2283 

NAO SABE AVALIAR 2,76% 265 

(vazio) 0,03% 3 

Total Geral 100,00% 9.602 

 Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2020. 

Após isso, parametrizou-se cada variável ao impor valores à escala de Likert, sendo 5=Muito Bom, 

4= Bom, 3= Regular, 2= Ruim, 1= Muito Ruim. Os campos “vazios” e “Não soube avaliar” foram 

agrupados ao valor 99 e constam na análise como casos omissos, não fazendo parte portanto da 

porcentagem válida, conforme exemplo abaixo (Quadro 4-10).  

Quadro 4-10: Exemplo de parametrização para lotação. 
Lotação do ônibus 

 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 
Porcentagem 
acumulativa 

Válido 

Muito Ruim 2283 23,8 24,5 24,5 

Ruim 2771 28,9 29,7 54,1 

Regular 2579 26,9 27,6 81,8 

Bom 1630 17,0 17,5 99,2 

Muito Bom 71 ,7 ,8 100,0 

Total 9334 97,2 100,0 - 

Omisso NA 268 2,8 - - 

Total 9602 100,0 - - 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2020. 

O segundo passo da metodologia consistiu em agrupar cada uma das variáveis avaliadas pelos 

respondentes, tais como: lotação, tempo e horários, classificando-as em grupos. Estes, por sua vez, 

representam “dimensões” que compõem a qualidade do serviço prestado, dividindo-se em:  

• Segurança: dimensão composta pelos atributos de segurança relativos à ocorrência dos 
deslocamentos, quando no interior do ônibus, e quando nos pontos de parada; 
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• Infraestrutura: dimensão composta pelos atributos relativos às condições dos pontos de 
parada, seus acessos e distância a ser percorrida até os mesmos; e facilidade de integração 
do ônibus com outros modos de transporte; 

• Eficiência/Confiabilidade: dimensão composta pelos atributos relativos ao desempenho da 
operação, tais como: tempo de espera, serviço nos finais de semana, lotação, cumprimento 
de horários, atendimento da tripulação e tarifa; 

• Condições dos Veículos: dimensão relativa ao estado de conservação da frota, limpeza dos 
veículos operantes e adequação da frota aos portadores de mobilidade reduzida. 

*Cada atributo foi avaliado através de uma pergunta em questionário específico elaborado para 

aplicação junto aos usuários do sistema de mobilidade da MRJP. 

**dentre as perguntas que compuseram o questionário elaborado para Avaliação e Opinião dos 

Usuários do Sistema de Mobilidade da MRJP, consta uma pergunta de caráter amplo sobre a 

qualidade geral dos serviços. Para esta pergunta, o mesmo tratamento metodológico foi atribuído, 

com exceção do agrupamento. Ela própria constituiu-se em uma “dimensão” de análise. 

Dessa forma, o trabalho de avaliação concentrou-se nas dimensões: Infraestrutura, Condições do 

Veículo, Segurança e Eficiência/Confiabilidade. O cálculo de cada uma delas envolveu a soma total 

dos valores paramétricos dos atributos que as compõem, dividindo-se esse resultado pela sua 

respectiva quantidade de atributos medidos, a fim de se manter a mesma escala de valor (com 

variação de 1 até 5).  

Por exemplo, dimensão segurança: segurança no ponto, no acesso e no interior do ônibus. Somam-

se os valores de cada respondente em cada um dos atributos e divide-se por 3. Como resultado, tem-

se uma coluna com os valores para a dimensão “segurança”, vide exemplo do Quadro 4-11.  

Quadro 4-11: Exemplo de soma de valores de atributos para dimensão segurança. 

SEG_PONTO SEG_BUS SEG_PERC SEGURANÇA 

5 5 5 5 

5 5 5 5 

5 5 5 5 

5 5 5 5 

5 5 5 5 

5 5 5 5 

5 5 5 5 

5 5 5 5 

5 5 5 5 

5 5 5 5 

5 5 5 5 

5 5 5 5 

5 5 5 5 

5 5 5 5 

5 5 5 5 

5 5 5 5 

5 5 5 5 

5 5 5 5 

5 5 5 5 

5 5 5 5 

5 5 5 5 

5 5 5 5 
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SEG_PONTO SEG_BUS SEG_PERC SEGURANÇA 

5 5 5 5 

5 5 5 5 

5 5 5 5 

5 5 5 5 

4 5 5 4,67 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2020. 

Para se definir os valores de avaliação de cada uma das dimensões, poder-se-ia tomar as médias 

de quantitativos verificados em cada uma delas, e simplesmente dividir-se pelo número de 

ocorrências válidas. Porém é importante destacar que se preferiu utilizar a mediana e não a média 

para avaliar a percepção dos usuários com relação às dimensões da qualidade do serviço, pois 

esta última é muito influenciada pelos valores extremos (sejam mais baixos ou mais altos), o que 

não é adequado à medição da percepção dos usuários de uma forma mais geral, ainda mais 

considerando-se que o tamanho da amostra (9602 domicílios sem a exclusão dos valores 

omissos) é relativamente pequena em relação ao universo pesquisado. Esta situação poderia 

resultar em distorções na análise.  

Sendo assim utilizou-se a mediana por esta ser uma medida de tendência central, refletindo assim 

a distribuição média das amostras. Quanto mais próximo a mediana estiver da média, mais a 

distribuição das amostras vai ser similar à curva da distribuição normal. No entanto, quanto mais 

distante a mediana estiver da média, mais a distribuição amostral será assimétrica, podendo se 

configurar como assimétrica positiva ou negativa.  

Para se fazer a definição e análise dos valores da mediana para cada dimensão, utilizou-se o 

software R, o qual, concomitante ao cálculo, também gera o gráfico boxplot.  

O Boxplot é um gráfico que informa os quartis das amostras trabalhadas. O primeiro retângulo 

representa o primeiro quartil (25% dos valores da amostra). A mediana é representada pela linha 

que divide o primeiro e o terceiro quartil. Ela representa a distribuição de 50% dos valores da 

amostra. Já o terceiro quartil é expresso no segundo retângulo e compõe os 75% da distribuição 

da amostra.  

Na representação gráfica do boxplot, sabe-se que, quanto mais a linha da mediana dividir os 

retângulos igualmente, mais ela se aproxima da média e da curva de distribuição normal. Todavia, 

se essa divisão é assimétrica, mais distante a mediana estará da média e, consequentemente, 

revelará uma curva de distribuição assimétrica positiva (3° quartil mais comprido) ou negativa (1° 

quartil mais comprido), conforme a Figura 4-36. 

 
Figura 4-36: Distribuições da moda, média e mediana. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2020. 



Plano Diretor de Mobilidade Urbana da Microrregião de João Pessoa                                                  Consolidação do Diagnóstico 
Contrato n° 02009/2017 – SEMOB/SEPLAN                                                                                                                             PMDU-RL-P6-00-R00_V00 

 

 

                  192 

 

Como resultado da metodologia aqui descrita, obteve-se a Figura 4-37. 

 
Figura 4-37: Resultados da pesquisa de opinião agregada por critérios. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2020. 

O gráfico nos informa que, dentre os critérios avaliados, a segurança obteve as piores avaliações, 

seguido de eficiência, condições dos veículos e infraestrutura. Com exceção da Infraestrutura, todos 

os outros critérios tiveram as medianas das notas inferiores a 3, indicando uma avaliação de Regular 

para Ruim.  

A baixa variação das notas no terceiro quartil do critério segurança também indica que, mesmo entre 

as pessoas que melhor avaliaram este critério, as notas se mantiveram consistentemente próximo de 

2,5. Por outro lado, essa variação foi maior para os critérios Condições dos Veículos e Eficiência, 

indicando uma maior diferença entre as notas que se enquadraram acima da mediana.  

No quesito infraestrutura, percebe-se que essa variação foi praticamente a mesma para os dois 

quartis. Destaca-se ainda que, para este critério, a menor nota atribuída foi maior do que se 

comparada com as menores notas dos demais. O mesmo vale para a maior nota.  

A posição da mediana em cada critério também informa sobre a distribuição das notas. No caso da 

segurança, verifica-se uma distribuição assimétrica positiva, pois os valores mais baixos são os mais 

frequentes. Já para os critérios Eficiência e Condições dos veículos, há uma distribuição assimétrica 

negativa, sendo os valores mais altos mais frequentes. A Infraestrutura destacou-se como o critério 

cuja distribuição é praticamente simétrica, havendo um equilíbrio na quantidade de maiores e 

menores valores.  

Considerando estes aspectos relativos à distribuição, torna-se possível entender as médias dos 

valores de cada critério de forma mais clara e precisa. De acordo com o Quadro 4-12, o critério que 

obteve pior avaliação foi segurança, seguido de eficiência, condições do veículo e infraestrutura.  

Quadro 4-12: Resultados da pesquisa de opinião agregada por critérios. 
Estatísticas de uma amostra 

Dimensões N Média Erro Desvio 
Erro padrão da 

média 

entidade_seg 9189 2,1685 0,90094 0,00940 

enti_condições_veículos 9055 2,8532 0,98843 0,01039 

enti_infraestrutura 8805 3,1931 0,86092 0,00917 

enti_eficiência 8984 2,5769 0,95120 0,01004 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2020. 
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De acordo com o teste T (Quadro 4-13), sabemos que, para um nível de confiança de 95%, as 

diferenças entre as médias são estatisticamente significantes, o que indica uma real diferença na 

avaliação desses critérios.  

Quadro 4-13: Teste T. 

Teste de uma amostra 

 

Valor de Teste = 0 

t df 
Sig.(2 

extremidades) 
 

Diferença 
média 

95% Intervalo de Confiança 
da Diferença 

Inferior Superior 

entidade_seg 230,730 9188 0,000 2,16853 2,1501 2,1870 

enti_condições_veículos 274,677 9054 0,000 2,85316 2,8328 2,8735 

enti_infraestrutura 348,024 8804 0,000 3,19307 3,1751 3,2111 

enti_eficiência 256,784 8983 0,000 2,57693 2,5573 2,5966 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2020. 

É importante destacar que, ainda que a análise das médias tenha indicado um resultado similar a 

análise das medianas, esta última é indispensável para excluir quaisquer resultados falaciosos 

indicados pelas médias que tendem a ser moldadas pelos maiores ou menores valores destoantes 

da tendência geral.  

Sobre a qualidade geral do serviço prestado, obteve-se o resultado apresentado no Quadro 4-14. 

Excluindo-se os casos omissos, 11,9% avaliam como Muito Ruim, 22% como Ruim, 41% como 

Regular, 23,6% como Bom e 1,5% como Muito Bom. A parametrização dessa variável resultou em 

uma nota média de valor 2,8, indicando uma avaliação majoritariamente Regular para Ruim.  

 

Quadro 4-14: Opinião sobre a qualidade geral do serviço de transporte público. 
Q. Quanto A Qualidade Geral? 

 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 
Porcentagem 
acumulativa 

Válido 

Muito 
Ruim 

1124 11,7 11,9 11,9 

Ruim 2081 21,7 22,0 33,9 

Regular 3881 40,4 41,0 74,9 

Bom 2231 23,2 23,6 98,5 

Muito Bom 146 1,5 1,5 100,0 

Total 9463 98,6 100,0 - 

Omisso NA 139 1,4 - - 

Total 9602 100,0 - - 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2020. 
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5. CARACTERIZAÇÃO DA MOBILIDADE DE PEDESTRES E DE CICLISTAS  

5.1 Diagnóstico da Mobilidade de Pedestres 

5.1.1 A rua como espaço público  

A Lei garante a prioridade do transporte não motorizado sobre o transporte individual motorizado, 
independentemente do tamanho das cidades. Essa obrigatoriedade, para estar adequada à Lei 
Federal, deve ser materializada nos Planos de Mobilidade Urbana.  

Além do tratamento adequado das calçadas, o planejamento da circulação geral da cidade precisa 
contemplar a prioridade aos pedestres, maximizando as suas condições de segurança, conectividade 
e conforto. A adoção de uma política de mobilidade para a construção de uma cidade sustentável 
começa no processo de planejamento e de construção de uma infraestrutura viária inclusiva, em que 
o pedestre tem prioridade sobre veículos motorizados.  

Os deslocamentos efetuados a pé apresentam características próprias por possuírem motivos e 
comportamentos distintos daqueles observados nas viagens motorizadas, logo, a incorporação do 
pedestre ao planejamento da circulação tende a exigir estudos adicionais e específicos, mas 
seguindo etapas semelhantes às utilizadas em qualquer processo de planejamento convencional.  

O pedestre se desloca através de seu próprio esforço, isto é, sem o uso do sistema motorizado, 
utilizando o sistema viário disponível (passeios, calçadas, calçadões, passarelas, ciclovias etc.), 
podendo ser esse um deslocamento desde a origem até o destino, ou complemento de outros meios 
de transporte, de forma a acessar o ponto de ônibus ou chegar até o local de estacionamento do 
veículo. 

O adequado tratamento da circulação a pé pode se tornar um forte elemento de estímulo à mudança 
de atitudes da população em relação ao uso do automóvel particular, sobretudo se for acompanhado 
de campanhas de esclarecimento sobre os efeitos negativos e as desvantagens econômicas, sociais 
e ambientais do modelo de predomínio do transporte individual motorizado, criando maiores 
possibilidades para uma reorganização da estrutura urbana fundada no transporte coletivo e nos 
meios não motorizados (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2015). Porém, vários fatores afetam o sistema 
de circulação de pedestres: dinâmicas de governança e legislações, fatores ambientais e sociais, 
assim como decisões urbanísticas de diferentes escalas que condicionam a mobilidade ativa. A 
disciplina urbana foi construída em numerosas ocasiões contra ou simplesmente esquecendo as 
pessoas que caminham, na escala geral ou macro e no micro (SANZ, 2018). 

João Pessoa é uma cidade litorânea cujos bairros têm uma geografia e dimensões de passeio muito 
confortáveis, mas enfrenta várias dificuldades de desenho e segurança para a mobilidade ativa. Ainda 
assim, tem um grande potencial para criar uma rede forte de mobilidade não motorizada, pois existe 
uma rede muito rica de equipamentos e espaços públicos, assim como sua grande qualidade 
ambiental: no ranking Connected Smart Cities, no qual a consultora Urban Systems analisa cidades 
com mais de 50.000 habitantes em 11 eixos temáticos, João Pessoa teve a melhor colocação nas 
cidades analisadas na região Nordeste após verificar arborização, monitoramento de áreas verdes, 
recuperação de materiais recicláveis, entre outros aspectos. 

A mobilidade urbana acontece no espaço público, mas acolhê-la é só uma das suas importantes 
funções, não a única, e não deve impedir ou anular as outras. Uma rua não é uma autovia nem vias 
urbanas especializadas só em tráfego motorizado. As funções básicas da rua como espaço público 
e como suporte da mobilidade ativa são muitas outras (HERCE; MAGRINYÀ; MIRÓ, 2012), como: 

• Define a materialização do espaço privado (subdivisão e construção); 

• Como o alinhamento é fachada, espaço de penetração entre o público e o privado; 

• Espaço público, desviado de negócios imobiliários; 

• O seu nível define o plano urbanístico do edifício (altura e subsolo); 

• O espaço rodoviário como suporte das redes de serviços urbanos; 
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• A rua principal é um canal de drenagem para escoamento; 

• A rua como espaço de relações sociais e de transmissão cultural; 

• A rua como suporte para as relações de mobilidade de todos os tipos; 

• O principal elemento de apoio de rua do sistema de espaços livres e verdes da cidade. 

Outro grupo de funções é aquele que tem a ver com o fato de que a rua é o principal lugar de relação 
social da cidade. Continua sendo o espaço onde as pessoas encontram grande parte dos elementos 
de identificação social, de informação, de propaganda (Figura 5-1). É um lugar de lazer, de passeio, 
de manifestações ou de celebrações coletivas e tantas outras coisas. 

 
Figura 5-1: Detalhe da sinalização vertical das ruas do Centro de João Pessoa. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

Trata-se de espaço destinado à convivência democrática na cidade e, assim, merece não só o 
respeito absoluto de todos, bem como a vigilância permanente, atuante e eficiente do poder público 
municipal. Portanto, é muito importante que os espaços destinados aos pedestres ofereçam 
condições mínimas necessárias para que os deslocamentos sejam realizados de forma adequada, 
satisfatória e segura. 

5.1.2 Redes de pedestres em João Pessoa: várias escalas 

5.1.2.1 Políticas supra municipais e espaço de aprendizagem  

Mais da metade da população mundial vive nas cidades. Até 2050, este índice chegará a 70% (ONU, 
2014). No século XXI, a necessidade de novos modelos urbanos provocou um grande interesse por 
parte de governos e sociedade civil em cidades mais humanizadas e sustentáveis. O município de 
João Pessoa participa de vários programas nacionais e internacionais e o mundo acadêmico mostra 
interesse no tema da mobilidade urbana, com grande foco nos pedestres.  

O Plano de Ação João Pessoa Sustentável é produto da participação da cidade de João Pessoa na 
Iniciativa Cidades Emergentes e Sustentáveis (ICES), apoiada pelo BID para atender as 
necessidades e desafios das cidades emergentes. Em pesquisa de opinião pública, o Plano detectou 
os temas mais importantes para o desenvolvimento sustentável da cidade: segurança, saúde, 
mobilidade e desigualdade urbana, sendo que 47,6% da população classificou a mobilidade urbana 
como um dos quatro mais importantes (ver Figura 5-2).   
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Figura 5-2: Pesquisa de opinião pública.  

Fonte: PLANO DE AÇÃO JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL, 2014. 

Um outro programa internacional do qual participa João Pessoa é o MobCidades, lançado no ano 
2017, financiado pela União Europeia, com o objetivo de fortalecer e fomentar a participação popular 
na gestão da mobilidade urbana, com foco na garantia do direito à cidade e ao transporte. 
MobCidades é uma parceria entre o Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc) e a Rede Cidades 
por territórios justos, democráticos e sustentáveis, integrada por dez organizações em diferentes 
cidades da Rede Cidades por Territórios Justos, Democráticos e Sustentáveis (Brasília, Belo 
Horizonte, Ilhabela, Ilhéus, João Pessoa, Recife, São Luís, São Paulo, Rio de Janeiro e Piracicaba).  

Em abril de 2017, a Rede Nacional para a Mobilidade de Baixo Carbono, coordenada pelo WRI Brasil, 
em parceria com a Frente Nacional de Prefeitos com apoio do Instituto Clima e Sociedade (ICS), foi 
lançada no IV Encontro dos Municípios com Desenvolvimento Sustentável (EMDS), com o objetivo 
de promover a disseminação de boas práticas e a discussão de políticas públicas relacionadas à 
mobilidade urbana de baixo carbono. Dez cidades pré-selecionadas formam a Rede Nacional para a 
Mobilidade de Baixo Carbono: Niterói, Porto Alegre, João Pessoa, Campinas, Joinville, Salvador, São 
Paulo, Juiz de Fora, Recife e Fortaleza, além do Distrito Federal. 

Após workshop realizado com gestores e técnicos da cidade e dos municípios paraibanos de Pombal, 
Patos, Campina Grande e Monteiro, foi escolhida a Avenida Visconde de Pelotas para receber o 
projeto de “Ruas Completas”, cujo principal objetivo é mostrar que as vias podem ser mais atrativas 
a pedestres e ciclistas. A via está inserida dentro do centro histórico de João Pessoa, tem um 
movimento muito grande de pedestres, um comércio pleno e prédios históricos. Ela passa por um 
processo de degradação e carece de uma nova proposta de definição do uso que se faz do local.  

No mundo acadêmico, principalmente na UFPB – Universidade Federal da Paraíba, houve uma 
grande produção sobre temas de mobilidade urbana, muitos deles focados na infraestrutura de 
pedestres e na acessibilidade. Alguns dos dados produzidos são citados neste relatório. 

5.1.2.2 Rotinas e proximidade: usuários vulneráveis 

A Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei Federal 12.787/12) possui os seguintes objetivos: 

I - Reduzir as desigualdades e promover a inclusão social; 

II - Promover o acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais; 

III - Proporcionar melhoria nas condições urbanas da população no que se refere à 
acessibilidade e à mobilidade; 
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IV - Promover o desenvolvimento sustentável com a mitigação dos custos ambientais e 
socioeconômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas nas cidades; e 

V - Consolidar a gestão democrática como instrumento e garantia da construção contínua do 
aprimoramento da mobilidade urbana. 

As cidades podem ser lugares ricos em oportunidades, mas os ambientes urbanos representam 
desafios: conseguir garantir a inclusão e equidade, assim como a mobilidade adequada, satisfatória 
e segura.  

O Estatuto do Pedestre de João Pessoa, já no ano 2007, faz menção a esses grupos de usuários: 
“Art. 2º Todos os pedestres têm o direito à paisagem livre da intrusão visual, ao meio-ambiente 
saudável e ao desenvolvimento sustentável da cidade, ao direito de ir e vir, de circular livremente, a 
pé, com carrinhos de bebê ou em cadeiras de rodas, nas travessias de vias, passeios, calçadas e 
praças públicas, sem obstáculos e constrangimentos de qualquer natureza, sendo-lhes assegurada 
mobilidade, acessibilidade, conforto e segurança, protegendo, especialmente, as pessoas portadoras 
de deficiência e aquelas da terceira idade”. Como novidade, é incluído como modo de transporte de 
pedestre o carrinho de bebê. 

Em sintonia com o Estatuto do Pedestre, o presente estudo da mobilidade dos pedestres vai colocar 
ênfase em um tipo específico de dinâmica urbana, a “de proximidade”. Refere-se a trajetos de curta 
distância, normalmente realizados a pé, em ambientes urbanos com diferentes características físicas 
e sociais. Serão focados os grupos de usuários mais frágeis da cidade: pessoas com deficiência, 
idosos, gestantes e crianças pequenas. Eles são impactados em maior medida pelas deficiências na 
infraestrutura de mobilidade e pelas condições ambientais derivadas do trânsito e desenho urbano. 

Buscando detalhar o que é um espaço urbano de proximidade na cidade, que forma tem ou seu 
tamanho, os arquitetos e teóricos ao longo do século XX o definiram como a unidade mínima de 
apropriação da cidade, o espaço necessário para a vida cotidiana.  

Estas “unidades de proximidade” foram descritas como uma área de raio de 400 metros para definir 
uma vizinhança (cinco minutos a pé para um adulto saudável). Christopher Alexander a nomeou 
“comunidade autônoma”, e Clarence Perry, “unidade de vizinhança”. 

A "unidade de vizinhança" é um conceito de área residencial que abriga todas as necessidades 
diárias de seus habitantes: transportes públicos, parques, escolas, lojas e outros usos em uma 
distância curta.  

Há muitas outras abordagens técnicas para definir as vizinhanças em uma cidade, mas no estudo da 
mobilidade a pé de João Pessoa serão adotados como parâmetro os usuários mais vulneráveis: 
idosos, pessoa com deficiência, mulheres ou cuidadores com um bebê ou criança.   

a) Espaços de proximidade e cuidadores 

Para estudar o perfil dos cuidadores de crianças, escolheremos o perfil de uma mãe com filhos na 
primeira idade (0 a 6 anos), para descrever os espaços urbanos usados por eles e como a qualidade 
de vida urbana depende em grande parte desses entornos próximos e sua acessibilidade (ver Figura 
5-3). 
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Figura 5-3: Deslocamento de família com bebês em João Pessoa.  

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

Para o seu dia a dia, precisam de uma rede de mobilidade segura e a localização de equipamentos 
próximos, porém ruas sem infraestrutura completa e opções limitadas de transporte público tornam-
se empecilhos para o deslocamento até creches, serviços de saúde, lojas ou até mesmo para uma 
simples caminhada. Além do mais, como resultado do uso excessivo dos modos de transporte 
motorizados, a má qualidade do ar prejudica mais os bebês, crianças pequenas, gestantes e idosos 
do que adultos saudáveis. O grupo específico da primeira infância (crianças de 0 a 6 anos) é 
prioritário, pois estudos nacionais e internacionais mostram que as decisões tomadas nos serviços 
para a primeira infância e no desenvolvimento urbano têm influência nas primeiras experiências das 
crianças e as interações com os cuidadores. 

Pesquisas mostram que, nos primeiros anos de vida, os cérebros fazem até 1 milhão de novas 
conexões neurais por segundo. As ligações entre as células nervosas do cérebro são formadas 
sempre que uma criança interage com o ambiente. As conexões mais utilizadas são reforçadas, e as 
que não são utilizadas são gradualmente podadas e desaparecem. Isto significa que a qualidade das 
experiências durante os primeiros 1.000 dias de vida estabelece uma base forte ou frágil para tudo o 
que se segue. Cada etapa do desenvolvimento do cérebro define o cenário para o próximo. Se os 
estágios básicos não lançam alicerces fortes, será mais difícil para os estágios complexos construir 
sobre eles. 

Um bom começo na vida, com um ecossistema e um ambiente que apoia a formação saudável da 
arquitetura cerebral, faz com que uma criança tenha muito mais probabilidade de atingir seu pleno 
potencial. 

Várias parcerias internacionais do programa Urban95 da Fundação holandesa Bernard van Leer com 
grandes escritórios de urbanismo, como Jan Gehl (Dinamarca), 8-80 (Gil Peñalosa) ou a consultoria 
internacional ARUP, produziram nos últimos anos publicações e guias para incluir a faixa etária de 0 
a 6 anos nas intervenções urbanas, orientando estratégias, programas e metodologias.  

Para conceber um espaço público que apoie o bem-estar de bebês e crianças, o desenho não pode 
esquecer a saúde e a segurança das mulheres, que representam a maioria de cuidadores (mãe, 
irmãos, avó ou profissional de saúde/cuidados infantis). O trabalho doméstico e de cuidado não está 
restrito ao lar, eles exigem uma ligação constante com a cidade. 

O próprio bem-estar do cuidador tem impacto na sua capacidade de prestar cuidados, e os 
comportamentos de cuidado têm um impacto determinante na criança. Essas experiências moldam 
a vida e o potencial de vida de uma criança. 

(1) As dimensões da cidade para uma mãe com crianças começam em casa, onde se devem garantir 
os requisitos mínimos de habitabilidade (ver Figura 5-4). 
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A moradia, como assinala o artigo 25.1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, é 
estabelecida como fundamental para que se possa desfrutar de todos os direitos econômicos, sociais 
e culturais. 

 
Figura 5-4: Espaços urbanos usados por uma mãe com bebês: diagrama do primeiro nível de proximidade.  

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

(2) E surge o conceito-chave: a proximidade, que é a dimensão de cidade que aparece cruzando a 
porta da casa. A proximidade, não como distância, mas como a região da cidade que a mãe com seu 
filho pequeno pode alcançar de forma saudável e segura os serviços de saúde, assistência e lazer.  

A proposta é avaliar os serviços de "proximidade" e equipamentos pelos seguintes fatores: 

- Um entorno saudável apresenta redes municipais e metropolitanas de serviços urbanos (como 
saneamento básico); é apropriada e atraente para a mobilidade ativa; existe um controle das 
condições ambientais de poluição do ar e a presença de árvores ou outros elementos verdes. 

- Um entorno seguro inclui uma rede de infraestrutura de pedestres com acessibilidade; configuração 
dos espaços urbanos para que convidem, acolham e promovam as relações sociais e minimizem 
situações de conflito; permeabilidade entre as ruas com travessias seguras e velocidades reduzidas 
(ver Figura 5-5). 

 
Figura 5-5: Espaços urbanos usados por uma mãe com bebês: diagrama do segundo nível de proximidade.  

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

(3) Diferentes legislações de vários países definem distâncias máximas para estes equipamentos e 
serviços de primeira infância, infraestruturas para a vida cotidiana e qualidade de vida (MADARIAGA, 
2011). É recomendado que eles estejam dispersos pelo território em todos os bairros da cidade, para 
facilitar o atendimento a toda a população e o acesso (ver Figura 5-6).  
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Figura 5-6: Espaços urbanos usados por uma mãe com bebês: diagrama do terceiro nível de proximidade.  

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

Na região de Flandres, Bélgica, existe um Observatório da Cidade onde se avaliam as distâncias 
recomendadas para se ter bairros amigáveis e sustentáveis para famílias com filhos. Mede o 
percentual de crianças de 2 a 5 anos de idade que vivem a uma distância máxima de 400 metros até 
a escola infantil da vizinhança, ou as crianças de 0 a 3 anos que vivem até um máximo de 1.000 
metros de uma creche e de espaços de lazer (ver Figura 5-7). 

 
Figura 5-7: Praças como opção de lazer em João Pessoa. 

Fonte: JORNAL DA PARAÍBA, 2018. 

(4) Apesar das recomendações para priorizar a construção de serviços nas proximidades, nem 
sempre isso é possível. Os serviços e equipamentos podem estar distantes e será necessário 
caminhar distâncias mais longas ou usar o transporte público. Em um mundo onde se prioriza o 
veículo particular no planejamento da cidade, comprometem-se a diversidade das pessoas, os 
tempos e as necessidades (MONTANER, MUXI, 2011). 

A mobilidade na cidade acaba por ser um aspecto fundamental da vida das pessoas, uma 
necessidade diária para levar a cabo as atividades tanto produtivas, como reprodutivas: ir ao trabalho, 
comprar alimentos, ir ao centro de saúde, levar os filhos à creche, etc. (CARRASQUER et al., 1998). 
Infelizmente, a rotina diária de muitas mulheres está restringida pelas condições de insegurança do 
espaço público (ÍÑIGUEZ-RUEDA; OLIVEIRA, 2017). O trajeto e os espaços de casa até o ponto de 
transporte, assim como do ponto final do transporte até o equipamento, nem sempre têm condições 
saudáveis e seguras (ver Figuras 5-8 e 5-9). Além disso, os pontos de embarque devem ter 
informações sobre as linhas de serviço, além de sombra e espaço, sempre que possível, para 
alimentar o bebê ou trocá-lo se for necessário. O transporte deve ser acessível (piso baixo) e com 
espaço reservado para cadeirinhas de bebê ou cadeiras de rodas. 
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Figura 5-8: Espaços urbanos usados por uma mãe com bebês: diagrama do quarto nível de proximidade.  

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

 

Figura 5-9: Detalhe de ponto de ônibus em dia chuvoso, com pouca proteção da chuva. Detalhe de ponto de 
ônibus sem bancos nem informação João Pessoa.  

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019 ; GOOGLE MAPS, 2019. 

A gestão e a qualidade do tempo de cada dia (equilíbrio trabalho-vida) dependem, para muitas 
pessoas, da distribuição dos serviços de cuidado, educação ou saúde; assim como os serviços de 
transporte, sua cobertura territorial e a frequência do serviço. A Figura 5-10 a seguir mostra todos os 
espaços e seus níveis de proximidade usados pelo perfil de pedestre estudado, uma mãe com bebês. 
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Figura 5-10: Esquema conceitual das dimensões de proximidade da cidade.  
Fonte: FUNDAÇÃO BERNARD VAN LEER, 2016. 

Os esquemas a seguir apresentam os deslocamentos de uma família  (ver Figura 5-11) e mostram 
um exemplo real de como as famílias transitam pelos espaços de proximidade: uma família com dois 
filhos na primeira infância (1 e 5 anos) estabelece uma estratégia de mobilidade em um bairro 
periférico da cidade de São Paulo (ver Figura 5-12).  

 
Figura 5-11: Cadeia de mobilidade de uma família com bebês e/ou crianças pequenas. 

Fonte: MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS – INDIA GOVERNMENT ; FUNDAÇÃO BERNARD 
VAN LEER, 2019 (adaptado). 
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Figura 5-12: Estratégia de mobilidade de família com filhos na primeira infância – Pesquisa de mobilidade 

origem-destino em Campo Limpo (São Paulo). 
Fonte: ANTP, 2018. 

Pensar nas rotinas das famílias permite um novo olhar e, consequentemente, a possibilidade de 
adoção de estratégias públicas e mesmo privadas para atuação na melhoria desta mobilidade. As 
estratégias adotadas pelas famílias na mobilidade com crianças pequenas evidenciam a necessidade 
da existência de uma rede de proximidade familiar e proximidade de equipamentos e espaços 
urbanos (MENDONÇA, 2018).  

b) Espaços de proximidade e idosos 

Outro público importante na reflexão sobre transporte ativo e uso da rede de proximidade é aquele 
representado pelos idosos, que utilizam habitualmente as redes de saúde e praças. O coletivo dos 
idosos é um grande desafio para os núcleos urbanos do século XXI. A solidão é o principal inimigo 
e, indica DIMENSTEIN (2014) na sua investigação, as cidades contemporâneas têm sido marcadas 
por condições que evidenciam como a escala do ser humano está sendo perdida e como o espaço 
público não vem sendo resguardado enquanto lugar de encontros e interação dos indivíduos. O foco 
do seu estudo foram os idosos e o local da pesquisa foi a área central de João Pessoa, sendo o bairro 
que possui maior número de idosos residentes (IBGE 2000, 2010) e também a maior densidade de 
praças.  

A Figura 5-13 mostra os bairros com mais pessoas residentes com mais de 60 anos em João Pessoa 
(IBGE, 2010), sendo a maioria bairros centrais (Torre, Jaguaribe, Expedicionários, Tambauzinho), e 
outros próximos a Mata do Buraquinho, como Cristo Redentor. 
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Figura 5-13: Sinopse do Censo 2010. Pessoas residentes de mais de 60 anos em João Pessoa.  

Fonte dos dados: IBGE, 2010. 

 
Figura 5-14: Idosos na rua Duque de Caxias e Praça Vidal de Negreiros (Centro, João Pessoa).  

Fonte: DIMENSTEIN, 2013. 

Embora a densidade de equipamentos e distribuição pelos bairros de João Pessoa seja muito boa, a 
rede física existente para os pedestres apresenta um alto número de atropelamentos de pedestres 
dos grupos estudados, precisando ser requalificada para atender aos padrões necessários de 
conforto e segurança. 

Conforme o Quadro 5-1, para os atropelamentos registrados com vítimas, 22,8% são menores de 
idade e 15,1% são idosos. O grupo da primeira infância (nas contagens o primeiro dado desagregado 
é de 0 a 9 anos) junto com o dos idosos totaliza 37,9% dos atropelamentos com vítimas.  
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Quadro 5-1: Distribuição dos Atropelamentos por Faixa Etária (2014-16). 

Faixa Etária Vítimas Fatais 

0 a 9 anos 301 12,9% 2 3,2% 

10 a 12 anos 86 3,7% 0 0,0% 

13 a 17 anos 146 6,2% 2 3,2% 

18 a 29 anos 505 21,6% 2 3,2% 

30 a 59 anos 921 39,4% 27 43,6% 

60 anos ou mais 353 15,1% 28 45,2% 

Não Informado 28 1,2% 1 1,6 

TOTAL 2.340 100,0% 62 100,0% 

Fonte dos dados: SEMOB, 2018 / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

Considerando a mesma avaliação com as vítimas fatais de atropelamentos, o grupo dos idosos é o 
mais prejudicado (45,2%). Se acrescentamos as crianças de 0 a 9 anos, o total de vítimas fatais 
representa 51,6% do total, mostrando a fragilidade dos usuários dessas faixas etárias. 

Entre os idosos, o hábito da caminhada costuma ser uma recomendação médica. Os passeios, livres 
ou organizados, têm o objetivo de promover, através da atividade de lazer, momentos estimulantes 
para socialização, troca de experiências, emoções e comunicação, permitindo aos integrantes do 
grupo uma maior satisfação e qualidade de vida. Mas no uso do espaço urbano, os idosos pedestres 
sofrem dois problemas muito graves, com estatísticas alarmantes: atropelamentos e quedas no 
espaço público. 

Pessoas com 60 anos ou mais representaram 45,6% das vítimas fatais por atropelamento na cidade 
de João Pessoa (2014-16), sendo um número maior que o registrado na cidade São Paulo no ano 
passado: 33,2%  segundo o Relatório Anual de Acidentes de Trânsito, divulgado pela Companhia de 
Engenharia de Tráfego (CET/SP).  

Um dos fatores apontados por especialistas é o tempo semafórico reduzido para se realizar a 
travessia da via. Estudo realizado pela pesquisadora Etienne Duim, da Faculdade de Saúde 
Pública da Universidade de São Paulo, constatou que os idosos atravessam as ruas a uma 
velocidade média de 2,7 km/hora, enquanto os sinais de trânsito de São Paulo são programados para 
funcionar considerando velocidade de travessia de 4,3 km/hora.  

Por outro lado, o número de mortes por queda quadruplicou no estado de São Paulo nos últimos 16 
anos, aproximando-se do número de homicídios. Dados do Bepa (Boletim Epidemiológico Paulista), 
divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, indicam que essa já é a terceira principal razão de 
mortalidade por causas externas. Em 2016, pacientes com idade a partir de 60 anos representaram 
26% de todos os atendimentos por queda no Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto 
Lucena, em João Pessoa.  

Um dado muito importante a se considerar é que nos idosos está alterado o sistema de controle 
postural (CABRAL, 2019). "São vários órgãos que interagem entre si para manter o corpo equilibrado. 
É a combinação dos sistemas visual, neurológico e muscular". Os idosos têm maiores chances de 
sofrer quedas dentro do domicílio ou na cidade, onde as calçadas esburacadas ou o embarque e 
trajeto no ônibus podem ser perigosos (ver Figura 5-15). As quedas interferem em diversos aspectos 
não apenas físicos do idoso, mas também psicológico e social, uma vez que já foi comprovado 
cientificamente que após uma queda, esse indivíduo pode sentir medo de cair novamente, o que 
pode contribuir para que o mesmo dependa cada vez mais de outra pessoa para exercer suas 
atividades de vida diária, prejudicando, consequentemente, sua qualidade de vida.                         

http://www.cetsp.com.br/media/562061/relatorioanualacidentestransito-2016.pdf
http://www.cetsp.com.br/
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Figura 5-15: Idosos descendo do ônibus em João Pessoa. 

Fonte: CORREIO DA PARAÍBA, 2017. 

c) Espaços de proximidade e crianças em idade escolar 

As rotas que crianças e adolescentes fazem no trajeto casa-escola são um bom exemplo a estudar, 
já que é um trajeto diário realizado em toda a cidade por um mesmo grupo, os menores de idade. Em 
2006, um estudo foi realizado em vinte bairros da cidade de João Pessoa (ABREU, 2006), cada um 
representado por uma escola de ensino fundamental da rede municipal, onde foram distribuídos 
questionários para 5ª, 6ª, 7ª e 8ª séries, com um total de 1.052 alunos entrevistados, a fim de se obter 
respostas sobre acessibilidade e tipo de transporte escolar. Das escolas analisadas, cinco foram 
selecionadas para estudos com mapas com 246 alunos, que preencheram com suas rotas escolares.  

A avaliação final da pesquisa permitiu verificar que existe uma grande necessidade de adequação 
das calçadas para a condição de uso satisfatório com segurança e autonomia. As intervenções vão 
além dos aspectos físicos e envolvem questões emocionais, especialmente as relativas à segurança 
e ao trânsito de veículos. As pesquisas mostraram que, quanto maior o nível de qualidade da 
acessibilidade na área de abrangência escolar, maior o uso dos modos a pé e da bicicleta, e, 
inversamente, menor o uso dos modos motorizados. Também mostraram que os perigos percebidos 
são fortes barreiras na rota para a escola, influenciando o uso de percursos maiores a fim de evitá-
los.  

Dentre estes perigos, a qualidade dos espaços físicos, o trânsito de veículos e a falta de segurança, 
foram os de maior destaque. O modo de transporte mais utilizado foi a pé (48,7%) e a pé 
acompanhado (33,0%), totalizando assim 81,7% das viagens. O transporte motorizado obteve uma 
média de 8,5%, principalmente nos bairros onde foram identificados problemas de circulação e 
segurança. No bairro do Altiplano, obteve-se a maior média de bicicleta, com 24,4% dos alunos 
locomovendo-se por esse meio de transporte.  

Para a maioria dos entrevistados, os principais perigos (Figura 5-16) concentraram-se na categoria 
trânsito com 29,0% - 27,7% (alunos de sexo masculino e feminino, respectivamente), seguida de 
risco de assaltos com 21,1% - 21,5% e espaço físico com 17,8% - 18,6%. Não menos significantes 
são a velocidade dos veículos e a violência física, que foram muito mencionados. Os perigos pontuais 
relatados foram: o grande fluxo de veículos, falta de segurança nas travessias de ruas; a existência 
de grandes espaços cegos que facilitavam os assaltos e a inexistência de calçadas e pavimentação 
para os pedestres. 
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Figura 5-16: Perigos ponderados de acordo com o sexo (amostra 1.025 alunos de 5ª a 8ª série de Ensino 
Fundamental de João Pessoa).  

Fonte: ABREU, 2006. 

d) Espaços de proximidade e pessoas com deficiência 

A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, 
Lei nº 13.146, de 6 de Julho de 2015) considera pessoa com deficiência “aquela que tem impedimento 
de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou 
mais barreiras, pode obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de 
condições com as demais pessoas”. A Lei é destinada a assegurar e a promover, em condições de 
igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, 
visando à sua inclusão social e cidadania. 

As pessoas com deficiência têm que conviver não somente com suas próprias limitações, mas 
também com as limitações que a sociedade impõe, por meio de barreiras tanto atitudinais quanto 
arquitetônicas. Os ambientes urbanos não acessíveis dificultam ou impossibilitam sua participação 
no processo produtivo da sociedade, limitando seu acesso à educação e à profissionalização. 

O grande avanço do Estatuto foi alterar outras leis (como a CLT e o Código Eleitoral) para deixá-las 
em conformidade com a Convenção Internacional da ONU, porém a legislação demorou a ser criada 
e o cumprimento das regras é um grande problema no Brasil, até hoje.  

O Estatuto é dividido em três grandes partes. A primeira trata das disposições gerais e dos direitos 
fundamentais das pessoas com deficiência, como educação, transporte e saúde; a segunda parte 
fala sobre Acessibilidade e Ciência e Tecnologia, tratando do acesso à informação e à comunicação 
e do uso de tecnologias assistivas e, por fim, a terceira parte endereça-se ao Acesso à Justiça e ao 
que acontece com quem infringe as demais exigências.  
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Figura 5-17: Cobertura das instituições de/para PCDs pela rede do Transporte Público de João Pessoa. 
Fonte dos dados: SEMOB, 2012 / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2017. 

Sobre a localização das instituições de/para pessoas com deficiência – PCDs em João Pessoa, 
verifica-se que, conforme a Figura 5-17, estas estão concentradas nos bairros Tambauzinho, Pedro 
Gondim e Bairro dos Estados. Além destes bairros, há entidades no Bairro do Ipês, Jardim Cidade 
Universitária, Jardim São Paulo, Bancários, Portal do Sol, Cabo Branco, Centro, Varadouro, 
Trincheiras, Jaguaribe e Cristo Redentor, estando localizadas no entorno dos corredores de 
transporte, porém longe das áreas mais vulneráveis da cidade, o que obriga que os usuários tenham 
a necessidade de se locomover em modos motorizados. As pessoas com deficiência enfrentam 
desafios da mobilidade urbana quando precisam de atendimento de saúde e psicossocial, como o 
acesso desde suas residências até os dois mil pontos de parada de ônibus existentes na capital.  

Sobre o transporte público, dos 540 veículos que circulam na cidade, 491 são adaptados, sendo que 
destes 467 estão em operação (SEMOB, 2018). Complementando a ampliação do Centro de 
Referência Municipal e Inclusão da Pessoa com Deficiência (CRMIPD), no bairro Pedro Gondim, foi 
disponibilizado um transporte através de um ônibus adaptado para pessoas com deficiência que 
frequentam o Centro.  

Foi lançado um edital com 43 vagas de táxis adaptados para prestarem o serviço na capital, 
atendendo ao que determina a Lei Municipal 13.206/2016. A norma determina que um percentual da 
frota existente seja composto por carros adaptados ao embarque e desembarque de pessoas com 
deficiência motora, sem a necessidade de serem retiradas de suas cadeiras de rodas.  

Com mais de dois mil alunos com necessidades especiais matriculados nas escolas da rede, a 
prefeitura de João Pessoa comprou mais 12 novos ônibus adaptados, dobrando o número do 
Transporte Escolar Acessível (TEA) para fortalecer o atendimento especializado oferecido pela 
Prefeitura Municipal de João Pessoa às crianças da capital.  
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5.1.2.3 Segurança viária do pedestre: Centralidades comerciais e de serviços 

O mapa com estatísticas e georreferenciamento dos acidentes (2017) da cidade de João Pessoa 
(Figura 5-18) destaca manchas de concentração de acidentes que podem ser correlacionadas com 
três elementos: grandes artérias viárias, alta presença de atividades no centro da cidade 
(centralidade municipal) e ruas coincidentes com as centralidades terciárias (centralidades locais de 
âmbito local).  

No centro e nas centralidades municipais (Centro, Varadouro, Roger, Torre), o pedestre é o grande 
prejudicado, pois há muitos acidentes com todo tipo de veículos envolvidos, destacando-se os 
atropelamentos por motocicletas.  

Nas centralidades comerciais de âmbito local, áreas de polaridades lineares em cujos bairros moram 
cerca de 30% da população da cidade (projeção 2018), há um elevado grau de acidentalidade de 
pedestres por atrair um volume significativo de trajetos a pé, por causa do uso do solo, da oferta de 
transportes e serviços, embora a escala deles seja do tipo residencial.  

 
Figura 5-18: Mapa de acidentes com vítimas por estimador Kernel e logradouro. 

Fonte: SEMOB, 2017. 

Do total dos acidentes com pedestres, foram contabilizadas 644 vítimas (2014-17) e 20 vítimas fatais 
(2017), conforme a seguinte distribuição por bairros (ver Figura 5-19): 
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Centralidades municipais: 

• Centro   8% das vítimas, 5% das vítimas fatais;  

• Varadouro  3% das vítimas, 10% das vítimas fatais; 

• Torre   3% das vítimas, sem vítimas fatais;  

• Roger   2% das vítimas, sem vítimas fatais;  

Centralidades locais: 

• Mangabeira   10% das vítimas, 5% das vítimas fatais;  

• Cristo Redentor  6% das vítimas, 5% das vítimas fatais;  

• Cruz das Armas  6% das vítimas, 25% das vítimas fatais;  

• Oitizeiro   5% das vítimas, 5% das vítimas fatais;  

• Valentina   4% das vítimas, 5% das vítimas fatais. 

 

 
Figura 5-19: Pedestres vítimas fatais (dado 2017) e atropelamentos / feridos (período 2014-2017). 

Fonte dos dados: SEMOB, 2018 / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

Um caso significativo é na Av. Josefa Taveira em Mangabeira (Figura 5-20), o bairro mais populoso 
da cidade e com o maior valor de UPS (Unidade Padrão de Severidade de acidentes). A Av. Josefa 
Taveira é uma centralidade local linear, onde podemos ver como as pessoas cruzam de um lado da 
via para outro sem respeitar as faixas de pedestres; também não respeitam a faixa de ônibus, 
caminhando por ela, estacionando veículos ou ocupando com mercadorias; e o grande fluxo de 
carros, motocicletas e ônibus provoca um alto índice de acidentalidade. As calçadas, embora 
previstas com uma dimensão suficiente para o fluxo de pessoas da rua, são ocupadas pelo comércio 
e por carros. 
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Figura 5-20: Avenida Josefa Taveira, Mangabeira, João Pessoa.  
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019 

5.1.3 Direitos, legislação e atribuições da Prefeitura 

A Lei n. 12.587/2012 garante a prioridade do transporte não motorizado sobre o transporte individual 
motorizado, independentemente do tamanho das cidades. Essa obrigatoriedade, para estar 
adequada à Lei Federal, deve ser materializada nos Planos de Mobilidade Urbana. Legislações 
nacionais e municipais regem a rede de calçadas, determinando diretrizes para a construção e a 
manutenção das calçadas, cuja competência é, em geral, dos proprietários dos terrenos lindeiros. 
Isso, entretanto, não elimina a responsabilidade do Poder Público na determinação dos padrões 
construtivos e, principalmente, na fiscalização (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2015).  

O sistema de circulação de pedestres sempre teve foco nas calçadas, o espaço reservado para o 
pedestre nas vias urbanas, mas nos últimos tempos alguns conceitos estão sendo revistos.  É 
importante destacar que, além da infraestrutura física da rede de pedestres (onde a calçada tem um 
papel principal), tanto o Código de Trânsito Brasileiro (CTB – Lei 9.503/97), como o Plano Nacional 
de Mobilidade Urbana e o Estatuto de Pedestres de João Pessoa estabelece uma série de direitos 
para pedestres e sua prioridade sobre os outros meios de transporte. 

O Código de Trânsito Brasileiro contribui com vários direitos dos pedestres:  

Art. 68. É assegurada ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das 
vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais para circulação, podendo a autoridade 
competente permitir a utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não seja 
prejudicial ao fluxo de pedestres. 

* § 2º Nas áreas urbanas, quando não houver passeios ou quando não for possível a utilização 
destes, a circulação de pedestres na pista de rolamento será feita com prioridade sobre os 
veículos, pelos bordos da pista, em fila única, exceto em locais proibidos pela sinalização e 
nas situações em que a segurança ficar comprometida. 

* Art. 70. Os pedestres que estiverem atravessando a via sobre as faixas delimitadas para 
esse fim terão prioridade de passagem, exceto nos locais com sinalização semafórica, onde 
deverão ser respeitadas as disposições deste Código. Parágrafo único. Nos locais em que 
houver sinalização semafórica de controle de passagem será dada preferência aos pedestres 
que não tenham concluído a travessia, mesmo em caso de mudança do semáforo liberando 
a passagem dos veículos. 

A Lei 12.587/12, conhecida como Lei da Mobilidade Urbana, atribui aos municípios a tarefa de 
planejar e executar a política de mobilidade urbana e determina que devem priorizar o modo de 
transporte não motorizado e os serviços de transporte público coletivo. 
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O município de João Pessoa antecipou-se com a Lei nº 11.101 de 23 de julho de 2007, que instituiu 
o Estatuto do Pedestre, onde são estabelecidos os direitos e deveres dos pedestres na cidade e “...é 
assegurado ao pedestre prioridade sobre todos os demais meios de transporte” (Art. 3º XII § 1º). 

O Plano Diretor do município (2009) reforça a “prioridade para os pedestres nas áreas de maior 
concentração de transeuntes e nas proximidades dos estabelecimentos de ensino e obrigatoriedade 
de calçadas e passeios em forma de proteção da vida humana”. 

No âmbito da infraestrutura física (calçadas), a atribuição da responsabilidade de produção e 
manutenção das calçadas é verificada nas legislações locais. O Código de Posturas da cidade de 
João Pessoa – Lei complementar N.º 07, de 17 de agosto de 1995, estabelece a responsabilidade 
ao proprietário do terreno ou imóvel pela criação e manutenção das calçadas. No Estatuto do 
Pedestre, capítulo VI - da construção e reconstrução de calçadas, a construção e a reconstrução de 
calçadas dos logradouros que possuam meio-fio em toda a extensão das testadas dos terrenos, 
edificados ou não, são obrigatórias e competem aos proprietários dos mesmos (Art. 11).  

Após a aprovação do Estatuto do Pedestre, a Municipalidade aprovou várias leis com o objetivo de 
melhorar e adequar sua rede de pedestres: 

• Lei nº 10.983 de 24 de janeiro de 2007 – institui o Estatuto Municipal da Pessoa com 
Deficiência e do Portador de Necessidades Especiais.  

• Lei nº 11.816 de 7 de dezembro de 2009 – sinalização de segurança para pedestres.  

• Lei nº 12.534 de 21 de fevereiro de 2013 – normas para instalação de rampas e elevadores 
para PCDs em passarelas de acesso de pedestres nos shoppings centers.  

• Lei nº 12.778 de 3 de fevereiro de 2014 – institui o Projeto Calçada Limpa.  

Os Códigos municipais – Código de Posturas (1995), Código de Obras (2001), Código de Urbanismo 
(2001) e Código de Meio Ambiente (2002) – estabelecem diretrizes adicionais sobre as calçadas. 

A fiscalização de inadequação ao piso, a fiscalização de veículos na calçada, a implantação de 
sinalização, os projetos de pedestres e rampas, os projetos e execução de faixas de pedestres e 
rampas, o ordenamento das calçadas (mobiliário e equipamento urbano), a fiscalização da 
arborização, indicação de arborização e remoção de raízes problemáticas correspondem aos órgãos 
municipais Seplan, Semob, Sedurb, Semam e Seinfra.  

Na dissertação de mestrado da UFPB “A qualidade das calçadas. Um estudo de caso da Av. Pres. 
Epitácio Pessoa” (FARIAS, 2015), a pesquisadora seleciona algumas secretarias municipais com 
atribuições sobre as calçadas, conforme os marcos legais descritos aplicáveis em João Pessoa, para 
realizar entrevistas e avaliação de responsabilidades de cada uma.  O fato de “não estar claro quais 
responsabilidades sobre as calçadas competem às diferentes secretarias municipais e existem 
informações que só se complementam em outras leis ou mesmo leis que descumprem o que outras 
estabelecem” provoca que, apesar do esforço do município em promover a acessibilidade do 
pedestre com intervenções que buscam a promoção da circulação e travessia seguras, muitas vezes 
ocorrem equívocos e conflitos. 

Na atualidade não estão disponíveis cartilhas sobre procedimentos para construção de calçadas em 
João Pessoa. No entanto, em 2008 foi lançada a Cartilha de Arborização Urbana, junto com as 
comemorações da Semana do Meio Ambiente, para mostrar a necessidade de se planejar o plantio 
para que ele traga benefícios e estimular e orientar o plantio correto (Figura 5-21). 
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Figura 5-21: Capa da Cartilha de Arborização Urbana de João Pessoa.  

Fonte: https://docplayer.com.br/11003293-Cartilha-de-arborizacao-urbana.html 

Em relação a criação de conselhos específicos sobre Mobilidade, o Estatuto do Pedestre determina 
(Art. 15) a criação de um Conselho Municipal dos Direitos do Pedestre, que deveria ser composto por 
um representante da Secretaria de Articulação Política; um representante da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano; um representante da Secretaria Municipal de Infraestrutura; um 
representante da Secretaria Municipal de Planejamento; um representante da STTRANS e um 
representante da Guarda municipal. 

No momento, existe o Conselho Municipal de Mobilidade Urbana (CMMU), uma instância que propicia 
a participação e o controle social das ações voltadas à mobilidade. Ele é formado por representantes 
da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob), Secretaria de Planejamento 
(Seplan), Secretaria de Meio Ambiente (Semam), Secretaria de Educação e Cultura, Secretaria 
Executiva do Orçamento Participativo, Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP), Sindicato 
Intermunicipal dos Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários, Taxistas, Caminhonetes, 
Escolares e Auxiliares de Condutores na Paraíba (Sindtáxi), Sindicato dos Motoristas e 
Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Passageiros e Cargas no Estado da Paraíba, 
Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), Sindicato das Empresas de Transportes Coletivos Urbano no 
Município de João Pessoa (Sintur), Diretório Central dos Estudantes (DCE/UFPB), Diretório Central 
dos Estudantes (DCE/UNIPÊ) e União Pessoense de Estudantes Secundaristas (Upes). 

Em maio de 2017, instalou-se a Frente Parlamentar de Mobilidade Urbana na Câmara de João 
Pessoa, com o objetivo de realizar ações que busquem sanar a falta de acessibilidade, passeio e 
sinalização nas vias públicas, a modernização e ampliação do transporte público (Figura 5-22), entre 
outras ações que provoquem melhorias.  

 
Figura 5-22: Deslocamento de família pela Avenida Josefa Taveira (Mangabeira) em João Pessoa.  

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

 

https://docplayer.com.br/11003293-Cartilha-de-arborizacao-urbana.html
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5.1.4 Infraestrutura: inventário do sistema de circulação para pedestres 

5.1.4.1 Rede de calçadas 

A rede de mobilidade a pé é formada pelos trajetos a pé que ocorrem ao longo dos trechos de calçada 
e articulados entre si, quando cruzam a rede veicular, pelas travessias. Cabe ressaltar que a rede da 
mobilidade a pé se estrutura a partir de três conceitos básicos que regem a viagem a pé utilitária: o 
menor caminho, o menor tempo de percurso e o menor dispêndio de energia.  

Há outros aspectos vinculados também ao desfrute da caminhada associados a conceitos intrínsecos 
da qualidade que um local oferece ou sua caminhabilidade, conceito criado por Bradshaw em 1993.  

Embora a rede de calçadas seja o elemento principal das políticas municipais para pedestres, são 
vários elementos que compõem a rede de mobilidade a pé (exemplificada na Figura 5-23), iniciando 
pelos elementos dos trechos de caminhada, que são as calçadas, calçadões, galerias, vielas, becos 
e escadarias. A travessia tem como elementos facilitadores as faixas de pedestre, passarelas, 
passagens subterrâneas, assim como outros dispositivos que asseguram uma travessia de melhor 
qualidade. Sinalização vertical e horizontal, desenho urbano, estratégias de moderação de tráfego, 
paisagismo, iluminação e mobiliário urbano são fundamentais para entender as redes de pedestres 
(MALATESTA, 2018). 

 
Figura 5-23: Calçadas do Centro de João Pessoa. Sinalização das guias rebaixadas. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

Observando a Figura 5-24, verifica-se que em João Pessoa ainda há grande quantidade de vias que 
não possuem calçadas ou que as possuem parcialmente, prejudicando a circulação de pessoas na 
cidade. A maior concentração dessa deficiência da infraestrutura está na região sul da cidade. Na 
área central da cidade, há uma maior concentração de vias com calçadas. 
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Figura 5-24: Sistema viário quanto à existência de calçadas. 

Fonte dos dados: SEPLAN, 2012 / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2017. 

Os dados disponíveis na cartografia (2012) estão sendo atualizados, mas é possível avaliar algumas 
situações da trama urbana. As macrozonas Centro, Norte, Epitácio e parte da Nordeste, regiões 
caracterizadas por serem centralidades comerciais, concentram a maior parte do viário com calçadas. 
Por outro lado, o viário dos bairros mais populosos da cidade (de mais de 20.000 residentes), 
localizados na região Sul e Sudoeste, possuem a maioria do viário com execução incompleta das 
calçadas. 

A caminhada é uma atividade que faz parte do cotidiano urbano que, além de exercer a função de 
deslocamento, envolve outros aspectos importantes como lazer, sociabilidade, prática de esporte e 
contemplação da cidade.  

A calçada é o principal componente da infraestrutura urbana associada à caminhada. Além de 
infraestrutura para circulação de pedestres, é suporte para elementos urbanos como iluminação 
pública, árvores, mobiliário urbano, pontos de parada do transporte coletivo, paraciclos, bicicletários, 
sinalização viária, placas informativas, entre outros. 

5.1.4.2 Metodologia Índice de Caminhabilidade 

A fim de aferir a qualidade atual do sistema de circulação de pedestres existente, verificando as 
principais características e os problemas mais recorrentes influenciadores dos deslocamentos a pé, 
realizou-se levantamento de campo em que foram observados indicadores relacionados a 
acessibilidade, segurança pessoal, segurança viária, conforto e agradabilidade ao se caminhar.  
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a) Metodologia  

De acordo com VARGAS (2015), o conceito de caminhabilidade pode ser traduzido como a medida 
em que as características do ambiente urbano favorecem sua utilização para deslocamentos a pé. O 
Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento – ITDP (2018) cita que a caminhabilidade 
compreende aspectos como as condições e dimensões das calçadas e cruzamentos, a atratividade 
e densidade da vizinhança, a percepção de segurança pública, as condições de segurança viária e 
quaisquer outras características do ambiente urbano que tenham influência na motivação para as 
pessoas andarem com mais frequência e utilizarem o espaço urbano. É importante frisar que a 
caminhabilidade não foca exclusivamente em elementos físicos, mas também em atributos do uso 
do solo, da política ou da gestão urbana que contribuem para valorizar os espaços públicos, a saúde 
física e mental dos cidadãos e as relações sociais e econômicas na escala da rua e do bairro. 

A metodologia desenvolvida pelo ITDP, o Índice de Caminhabilidade – iCam é uma importante 
ferramenta para avaliar as condições do espaço urbano e monitorar o impacto de ações de 
qualificação do espaço público, indicando, sob o ponto de vista do pedestre, as medidas que 
favorecem ou não os deslocamentos a pé. O método é composto por 15 indicadores agrupados em 
6 categorias (segurança viária, atração, calçada, ambiente, mobilidade, segurança pública), conforme 
observa-se na Figura 5-25. 

 
Figura 5-25: Categorias de indicadores do Índice de Caminhabilidade. 

Fonte: ITDP, 2018. 

Os indicadores para a obtenção do iCam são construídos a partir de uma reflexão sobre 
características concretas do espaço urbano de uma cidade específica, sendo necessário sempre 
avaliar sua aplicação em função do contexto. Cabe destacar que o índice de caminhabilidade pode, 
para os propósitos do presente diagnóstico, ser inferido a partir de um conjunto menor de indicadores 
em função da disponibilidade de informações. Os indicadores adotados são apresentados na Figura 
5-26. Com exceção do indicador dimensão da face do quarteirão, que foi obtido via Google Maps, os 
indicadores foram aferidos por meio de dados coletados por levantamento de campo realizado entre 
os meses de agosto e setembro de 2018. 
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Figura 5-26: Categorias e indicadores adotados para obtenção da caminhabilidade em João Pessoa. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

A unidade básica de coleta de dados adotada na avaliação de indicadores para o cálculo final do 
iCam é a face de quadra. Esta se refere à parte da rua localizada entre cruzamentos adjacentes da 
rede de pedestres – inclusive cruzamentos não motorizados, levando em consideração somente um 
lado da calçada. A Figura 5-27 fornece um exemplo de sete faces de quadras que seriam 
consideradas no levantamento. Para cada face de quadra, há uma pontuação referente a cada um 
dos indicadores. 

 
Figura 5-27: Exemplo de identificação de faces de quadras a serem avaliadas. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 

A análise da pontuação é realizada sob duas escalas: 

• Escala calçada: 

As faces de quadra recebem, para cada indicador, uma pontuação de 0 a 3, representando 
uma avaliação qualitativa da experiência do pedestre em insuficiente (0), suficiente (1), bom 
(2) ou ótimo (3). Para cada categoria, a pontuação de cada face de quadra é resultado da 
média aritmética simples entre o resultado dos indicadores que a compõem. Após os 
segmentos de calçada receberem a pontuação de seus indicadores, os mesmos segmentos 
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de calçada também recebem uma pontuação de 0 a 3 para cada categoria e para o índice de 
caminhabilidade final: 

o Para cada categoria, a pontuação de cada segmento de calçada é resultado da média 
aritmética simples entre o resultado dos indicadores que a compõem. 

o A pontuação de cada segmento de calçada é resultado da média aritmética simples 
entre as categorias que o compõem. 

o Em ambos os casos, arredonda-se o valor de cada segmento para o enquadramento 
em uma escala de quatro níveis: insuficiente (< 1), suficiente (1 ≤ e > 2), bom (2 ≤ e > 
3) e ótimo (= 3). 

• Escala recorte territorial: 

Para determinar a pontuação final de uma área, inicialmente se calcula a proporção que cada 
segmento de calçada representa na extensão total dos segmentos avaliados da área. A 
pontuação de cada segmento será proporcional, ou seja, quanto mais extenso o segmento de 
calçada, maior será seu peso na composição da pontuação final de cada categoria e do índice 
de caminhabilidade.  

o Resultado do indicador: 

O resultado final do indicador é obtido por meio da soma das pontuações ponderadas 
de cada segmento de calçada, dividida por 100, ou seja: 

𝑃𝑖1 =  
(𝑒1∗100)

∑(𝑒1; 𝑒2; 𝑒3; … )
∗  𝑖1               𝑅𝑖1 =  

∑(𝑃𝑖1;𝑃𝑖2; … )

100
 

onde: 

Pi1 = pontuação ponderada do segmento de calçada para cada indicador. 

e1; e2; e3; ... = extensão de cada segmento de calçada. 

i1 = pontuação atribuída ao segmento para cada indicador (0-1-2-3). 

Ri1 = resultado final de cada indicador. 

o Pontuação de cada categoria: 

Elencam-se os indicadores que compõem a categoria que receberá pontuação final. 
Para cada segmento de calçada, calcula-se a média aritmética entre as pontuações 
ponderadas dos indicadores, para obter a pontuação ponderada do segmento de 
calçada para cada categoria. O resultado final da categoria é obtido por meio da soma 
das pontuações ponderadas de cada segmento de calçada, divididas por 100, ou seja: 

𝐶𝑖1 =  
(𝑃𝑖1;𝑃𝑖2; … )

𝑛𝑖
               𝑅𝐶1 =  

∑(𝐶𝑖1;𝐶𝑖2; … )

100
 

onde: 

Ci1; Ci2; ... = pontuação ponderada do segmento de calçada para cada categoria. 

Pi1; Pi2; ... = pontuação ponderada do segmento de calçada para cada indicador. 

ni = número de indicadores pertencentes à categoria. 

RC1 = resultado final de cada categoria. 

 

o Pontuação final do índice de caminhabilidade: 

O índice de caminhabilidade é obtido pela média aritmética simples do resultado final 
ponderado das categorias avaliadas. 

𝑅𝐼 =  
∑(𝑅𝐶1; 𝑅𝐶2; … )

𝑛𝑐
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onde: 

 

RI = resultado final do índice de caminhabilidade. 

RC1; RC2; ... = resultado final de cada categoria. 

nc = número de categorias pertencentes ao índice de caminhabilidade. 

 

A escala calçada foi considerada na análise das calçadas no entorno dos pontos de interesse (PGVs), 
e a escala recorte territorial foi adotada na análise da área do Centro. Também se ressalta que os 
indicadores das categorias atração e mobilidade foram avaliados apenas na escala recorte territorial. 

A seguir, apresentam-se os níveis de pontuação dos indicadores. Vale lembrar que o detalhamento 
dos níveis de pontuação de alguns indicadores, conforme proposta do ITDP Brasil, foi adaptado por 
meio de simplificações, porém, sem prejudicar a aferição de informações relevantes sobre as 
infraestruturas analisadas. 

• Calçada 

o Pavimentação: Este indicador foi adotado de maneira qualitativa, a fim de entender o 
tipo de pavimentação mais utilizado, visto que não há o controle em GIS desta 
informação por parte da prefeitura. As opções listadas no formulário são: Pavimento 
intertravado / pedra portuguesa / placas pré-moldadas de concreto / Não há pavimento 
/ Outro.  

o Manutenção da pavimentação: Pavimento com grandes rachaduras e irregularidades 
ou superfície trepidante (0 pontos) / Pavimento com pontos de manutenção deficiente 
(1,5 pontos) / Superfície regular, firme, estável, não trepidante para dispositivos com 
rodas e antiderrapante (3 pontos).    

o Desníveis e continuidade: Trecho com muitos buracos e/ou desníveis (0 pontos) / 
Trecho com poucos buracos e/ou desníveis (1,5 pontos) / Não há buracos ou desníveis 
(passeio contínuo) (3 pontos). 

o Inclinação transversal: Não aceitável, dificulta bastante a caminhada (0 pontos) / 
Aceitável, não incomoda a caminhada (3 pontos).    

o Largura da calçada: Da mesma forma que o indicador de pavimentação, este indicador 
foi utilizado para aferir a realidade observada, sem ter pontuação atribuída ao mesmo.  

o Largura livre de circulação: Largura mínima < 1,2 m (0 pontos) / Largura mínima ≥ 1,2 
m (3 pontos). 

o Existência de sinalização tátil: Não existe (0 pontos) / Existe, mas implantada 
inadequadamente conforme a NBR 9050 (1,5 pontos) / Existe, implantada 
adequadamente conforme a NBR 9050 (3 pontos). 

o Manutenção da sinalização tátil: Ruim (0 pontos) / Regular (1,5 pontos) / Boa (3 
pontos).    

• Segurança pública 

o Uso público diurno e noturno: Não há estabelecimento com uso público na quadra no 
período noturno (0 pontos) / Entre 1 e 2 estabelecimentos com uso público na quadra 
para cada período do dia (1,5 pontos) / ≥ 3 estabelecimentos com uso público na 
quadra para cada período do dia  (3 pontos).  

o Iluminação pública: Não existe (0 pontos) / Existe (3 pontos). 

• Segurança viária 

o Travessias: Travessias sem rebaixamento de guia (0 pontos) / Travessias com 
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rebaixamento de guia (1,5 pontos) / Existe travessia em nível (3 pontos).  

• Ambiente 

o Existência de lixeiras públicas: Não existem (0 pontos) / Existem em más condições 
(1,5 pontos) / Existem em boas condições (3 pontos). 

o Lixeiras constam como obstáculo na faixa livre de circulação (se existentes): Sim (0 
pontos) / Não (3 pontos).  

o Existência de bancos públicos: Não existem (0 pontos) / Existem em más condições 
(1,5 pontos) / Existem em boas condições (3 pontos). 

o Bancos constam como obstáculo na faixa livre de circulação (se existentes): Sim (0 
pontos) / Não (3 pontos).  

o Coleta de lixo e limpeza: Existência de lixo e/ou entulho atrapalhando a passagem (0 
pontos) / Calçada limpa (3 pontos).    

o Existência de sombreamento: Não há sombra (0 pontos) / Há trechos com sombra (1,5 
pontos) / Sombra em todo o segmento de calçada (3 pontos).   

• Atração 

o Fachadas fisicamente permeáveis: < 2 entradas por quadra (0 pontos) / entre 2 e 3 
entradas por quadra (1,5 pontos) / ≥ 3 entradas por quadra (3 pontos).  
  

o Fachadas visualmente ativas: Inferior a 20% da extensão da quadra é visualmente 
ativa (0 pontos) / Entre 20% e 40% da extensão da quadra é visualmente ativa (1,5 
pontos) / Acima de 40% da extensão da quadra é visualmente ativa (3 pontos).  

• Mobilidade 

o Dimensão da face do quarteirão: > 100 m (0 pontos); < 100 e ≥ 50 m (1,5 pontos); < 
50 m (3 pontos).  

b) Amostra 

Conforme comentado anteriormente, foram realizadas análises em duas escalas: escala calçada 
(avaliaram-se desagregadamente os segmentos de calçada) e escala recorte territorial (as 
pontuações são obtidas de maneira ponderada, conforme proporção do segmento de calçada perante 
à área analisada). 

Para a escala calçada, com a ajuda de técnicos locais, listaram-se pontos de interesse de grande 
relevância perante a comunidade local ou municipal, incluindo PGVs e instituições para pessoas com 
deficiência, que abrangessem as funções: administração pública, supermercados, cultura, ensino 
fundamental/médio, ensino superior, saúde, instituições para pessoas com deficiência, mercado 
público, terminal de integração, shopping centers e turismo. Os pontos abrangem 16 bairros de João 
Pessoa: Centro, Jaguaribe, Cidade dos Colibris, Tambauzinho, Tambiá, Água Fria, Cruz das Armas, 
Mangabeira, Castelo Branco, Pedro Gondim, Bairro dos Estados, Oitizeiro, Varadouro, Anatólia, 
Roger e Tambaú. 

Os 30 locais pesquisados são apresentados na Figura 5-28. 
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Figura 5-28: Espacialização dos pontos de interesse no levantamento de calçadas. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 

Para cada um dos pontos de interesse, inicialmente, identificou-se as entradas de pedestres ao lote. 
Em seguida, foram selecionadas as principais paradas de ônibus em seu entorno que servem de 
desembarque para os usuários de ônibus que estão buscando acesso ao ponto de interesse. Na 
sequência, traçaram-se rotas de acesso entre as paradas e as entradas do ponto de interesse, 
selecionando as faces de quadra que compunham estas rotas. Considerando os 30 pontos de 
interesse, ao todo, foram avaliadas 97 faces de quadra na escala calçada. 

Na análise com a escala recorte territorial, a amostra é composta por 16 quadras e 64 faces de 
quadra, em uma área selecionada na região central de João Pessoa, onde há uso do solo 
predominantemente de comércio e serviços. 
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Figura 5-29: Área da região central avaliada na escala recorte territorial. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 

Vale a pena ressaltar que, além das 97 faces de quadra analisadas na escala calçada e das 64 faces 
analisadas na escala recorte territorial, no levantamento de qualidade das paradas de ônibus de João 
Pessoa, além de aspectos funcionais das estruturas, também foram avaliados aspectos de 
microacessibilidade (largura total da calçada, existência de faixa livre de circulação, existência de 
piso tátil e rebaixamento de meio fio) em 49 paradas, contemplando pontos estratégicos de 
transferência do sistema de transporte coletivo e entorno de outros PGVs como a Universidade 
Federal da Paraíba, Shopping Manaíra, Mangabeira Shopping e Extra Manaíra, abrangendo outros 
oito bairros além do levantamento de calçadas, como Torre, Brisamar, Miramar, Trincheiras, Jardim 
São Paulo, Valentina, Planalto da Boa Esperança e Jardim Cidade Universitária. 

c) Resultados – análise escala calçada 

A análise dos resultados inicia-se pela categoria calçada, incluindo os seguintes indicadores: 

• tipo de pavimento; 

• instalação / manutenção do pavimento;  

• desníveis e continuidade,  

• inclinação transversal; 

• largura da calçada; 

• largura livre do passeio; 

• existência de sinalização tátil; 
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• manutenção da sinalização tátil. 

Conforme comentado anteriormente, em João Pessoa, ainda há grande quantidade de vias total ou 
parcialmente sem calçada, principalmente na região sul da cidade. Em 8% dos segmentos avaliados 
no levantamento, foram detectadas ocorrências de calçadas sem pavimentação, situação que cria 
um ambiente hostil e desagradável ao caminhar, principalmente para pessoas em cadeira de rodas, 
que não conseguem ao menos se deslocar. A Figura 5-30 apresenta o entorno do BeMais 
Supermercados da Av. Hilton Souto Maior, onde há grande dificuldade de acesso por pedestres, 
principalmente devido à ausência de definição clara de calçada e ausência de sua pavimentação. A 
Figura 5-31 exemplifica outros casos encontrados de calçadas sem pavimentação. 

 
Figura 5-30: Ausência de definição e pavimentação de calçada no BeMais Supermercados. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 

 
Figura 5-31: Exemplos de calçadas sem pavimentação. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 

A Figura 5-32 apresenta um gráfico com os tipos de pavimento encontrados durante o levantamento. 
Ressalta-se que cada segmento de calçada pode apresentar mais de um tipo de pavimento, o que 
explica a ultrapassagem de 100% da soma dos percentuais observados. O concreto (executado in 
loco ou em placas) é a pavimentação mais frequentemente encontrada (Figura 5-33) nos pontos 
pesquisados, existente em 57% dos segmentos de calçada avaliados. Este tipo de pavimentação é 
uma das mais utilizadas para a construção de calçadas em todo o mundo e é aceitável em relação à 
microacessibilidade, além de ter vantagens como facilidade de execução, segurança devido à 
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superfície antiderrapante, possibilidade de utilização de materiais recicláveis, entre outros, porém, é 
de extrema importância que seja realizada sua manutenção sempre que necessário, para garantia 
de disponibilização de superfície regular aos pedestres.  

 
Figura 5-32: Gráfico com tipos de pavimentação observados no levantamento de calçadas (escala calçada). 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

   
Figura 5-33: Calçadas pavimentadas com concreto. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 

Na sequência, Figura 5-34, observada em 18% dos segmentos de calçada, há a pavimentação por 
bloco intertravado, também conhecido como paver. Os blocos são encaixados e não há necessidade 
de algo para fazê-los ficar colados ou aderir na superfície. Nas calçadas de paver, dificilmente 
ocorrem problemas com rachaduras ou, até mesmo, drenagem, graças aos pequenos espaços que 
há entre cada peça. E quando surgem esses tipos de problemas, normalmente é por falhas na 
instalação. Ao implantar esta pavimentação, é importante dar atenção especial ao preparo da 
superfície (deve ser nivelada e compactada com camadas de areia ou pó de brita de acordo com as 
recomendações do fabricante), porém, muitas vezes não ocorre, o que resulta em blocos que 
facilmente se desencaixam, comprometendo a regularidade da superfície.  
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Figura 5-34: Calçadas pavimentadas em paver. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 

Em 12% dos segmentos, há pavimentação tipo paralelepípedo, conforme apresenta a Figura 5-35. O 
paralelepípedo, formado por peças de granito ou outras rochas, é frequentemente utilizado na faixa 
de rolamento de vias e tem vantagens frente ao asfalto, como melhor conforto térmico, 
permeabilidade e menores impactos ambientais e necessidade de manutenção. Porém, quando é 
trazido à calçada, oferece uma superfície irregular devido às juntas, que causa trepidação ao 
circularem pessoas em cadeira de rodas ou mães com carrinho de bebê. 

Em João Pessoa, nos locais do levantamento, a pedra portuguesa é observada em 11% dos 
segmentos de calçada. A pavimentação por pedra portuguesa é muito comum nas cidades brasileiras 
devido a sua popularidade no paisagismo do século XIX, mas nas últimas décadas tem sido 
substituída por outros pavimentos considerados mais estáveis, devido a suas frequentes 
irregularidades ocasionadas pelo deslocamento das peças e à falta de aderência de sua superfície 
quando molhada, o que pode ocasionar queda de pedestres. Conforme mostra a Figura 5-36, nos 
casos encontrados em João Pessoa, as calçadas com pedra portuguesa possuem padrões/estampas 
com contrastes de cores, que, por vezes, podem causar a impressão de tridimensionalidade, trazendo 
insegurança a pessoas com baixa visão ao circularem por estas calçadas. 
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Figura 5-35: Calçadas pavimentadas com paralelepípedo. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 

  
Figura 5-36: Calçadas pavimentadas com pedra portuguesa. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 

Em menor número, correspondendo a 1% dos segmentos de calçadas, há a pavimentação por 
cerâmica. Em sua forma antiderrapante, com o nível de aderência adequado, a cerâmica pode ser 
utilizada em calçadas, porém, nos casos observados em campo, conforme a Figura 5-37, o tipo 
utilizado é extremamente deslizante, principalmente quando molhado. Este tipo de situação implica 
em perigo constante para a população ao trafegar por estas calçadas, podendo levar a quedas. 
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Figura 5-37: Trecho de calçada com cerâmica. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 

Observa-se que em João Pessoa, em grande parte de suas calçadas, há a utilização de pavimentos 
recomendados em manuais de microacessibilidade, porém, de nada adianta se sua implantação e/ou 
manutenção não forem realizadas da maneira adequada. O gráfico da Figura 5-38 apresenta os 
níveis encontrados de instalação/manutenção do pavimento, onde se observa grave deficiência. 
Verifica-se que em apenas 17% dos segmentos de calçada há superfície regular, firme, estável e não 
trepidante. Nos demais 83%, há problemas na manutenção, seja pontualmente ou de maneira mais 
grave, sob forma de grandes rachaduras, irregularidades ou superfície trepidante, causando, desta 
forma, desconforto a todos que transitam nestes trechos, principalmente a pessoas com deficiência 
ou mobilidade reduzida.  

Os principais problemas de instalação ou manutenção encontrados foram falhas no assentamento 
do pavimento, falta de roçada de mato na calçada, deterioração da pavimentação e 
rachaduras/desgaste no concreto (Figura 5-39). O indicador instalação/manutenção do pavimento 
obteve média de 1,02 pontos, enquadrando-se, portanto, como “suficiente.  

 
Figura 5-38: Gráfico com instalação/manutenção da pavimentação (escala calçada). 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 
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Figura 5-39: Problemas de instalação/manutenção encontrados. 
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 

A existência de buracos ou desníveis no pavimento condiciona fortemente a circulação 
principalmente de pessoas idosas, crianças e pessoas com deficiência, devido à interrupção da 
uniformidade da superfície utilizada para se deslocar. Na amostra do levantamento, 90% dos 
segmentos possuem buracos ou desníveis, seja de maneira pontual (42%) ou mais grave (48%), de 
acordo com o gráfico da Figura 5-40. Encontram-se buracos devido à fata de manutenção, desníveis 
causados pela falta de padronização de pavimentação, caixas de inspeção de rede de 
telefonia/esgoto, rampas de acesso a veículos inadequadas, dispositivo de drenagem incorreto, 
degraus no acesso ao lote, entre outros. As Figuras 5-41, 5-42 e 5-43 apresentam algumas destas 
situações. Em apenas 10% dos segmentos, observam-se superfícies consideradas ótimas, sem 
apresentar desníveis ou buracos. O indicador desníveis e continuidade obteve média de 0,94 pontos, 
enquadrando-o como insuficiente. 

 
Figura 5-40: Gráfico com desníveis e continuidade (escala calçada). 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 
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Figura 5-41: Buracos e desníveis observados em calçadas da amostra (1). 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 

 

  
Figura 5-42: Buracos e desníveis observados em calçadas da amostra (2). 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 
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Figura 5-43: Buracos e desníveis observados em calçadas da amostra (3). 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 

A inclinação transversal das calçadas é um importante elemento para a drenagem da água da chuva, 
evitando alagamentos, porém, não pode se apresentar superior a 3%, e eventuais ajustes de soleira 
devem ser executados sempre dentro dos lotes. Em calçadas com elevada inclinação transversal, 
principalmente as pessoas em cadeira de roda esforçam-se para manter o eixo de circulação, 
tornando o deslocamento demasiadamente cansativo. Nos segmentos de calçada do levantamento, 
constata-se que a inclinação transversal não afeta o conforto da caminhada, visto que, conforme 
mostra a Figura 5-44, em 91% da amostra, a inclinação transversal é considerada aceitável e não 
dificulta a caminhada. O indicador inclinação obteve a maior pontuação entre todos os demais, 
chegando ao nível bom, com média de 2,72 pontos. 

 
Figura 5-44: Gráfico com inclinação transversal (escala calçada). 
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

O dimensionamento adequado das calçadas possibilita a existência de diferentes usos sem conflitos, 
de maneira que os elementos urbanos não se tornem barreiras aos deslocamentos dos pedestres. A 
calçada deve ser composta por uma faixa livre de qualquer interferência, onde transitam os pedestres. 
O mobiliário urbano, como os canteiros, árvores e postes de iluminação ou sinalização vertical, deve 
ser alocado na faixa de serviço. Para tornar o acesso às edificações mais confortáveis e permitir a 
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acomodação de mobiliário dos estabelecimentos comerciais, a calçada deve ter uma faixa de 
transição. A Figura 5-45 apresenta uma esquematização destas faixas. 

 

Figura 5-45: Composição da calçada: faixa de serviço, faixa livre e faixa de transição. 
Fonte: WRI, 2017. 

Analisando a largura das calçadas, a média das 97 faces obtida é de 2,63 metros, considerando as 
três faixas (serviço, livre e transição). De acordo com a NBR 9050, a faixa livre deve apresentar 
largura mínima recomendável de 1,50 m, sendo o mínimo admissível de 1,20 m. No levantamento, 
71% dos segmentos de calçadas disponibilizam a faixa mínima de circulação recomendada (Figura 
5-46). É importante lembrar que, mesmo que se proporcione a faixa mínima de circulação, sem 
obstáculos fixos, em diversos casos observados, esta não se encontra completamente desobstruída, 
apresentando barreiras temporárias, como lixo, entulho, mercadoria de ambulantes, etc. Os 29% 
restantes apresentam obstáculos fixos que não possibilitam a faixa de circulação livre. As Figuras 5-
47 e 5-48 apresentam exemplos desta situação. O indicador largura do passeio atingiu média de 2,13 
pontos, caracterizando-o como bom. 

Uma opção para o alargamento das calçadas com largura insuficiente para proporcionar o mínimo 
de faixa livre circulação é a redução da largura das faixas de rolamento. Inicialmente, esta medida 
pode ser testada utilizando-se intervenções temporárias, como pinturas e elementos temporários de 
segregação. Após os testes, as intervenções permanentes, como alterações do meio fio e ajustes no 
sistema de drenagem, podem ser implantadas. 

 
Figura 5-46: Gráfico com faixa livre de circulação (escala calçada). 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 



Plano Diretor de Mobilidade Urbana da Microrregião de João Pessoa                                                  Consolidação do Diagnóstico 
Contrato n° 02009/2017 – SEMOB/SEPLAN                                                                                                                             PMDU-RL-P6-00-R00_V00 

 

 

                  232 

 

Figura 5-47: Obstáculos à circulação de pedestres (1). 
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 

 Figura 5-48: Obstáculos à circulação de pedestres (2). 
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 

O piso tátil tem a finalidade de orientar as pessoas com deficiência visual sobre o caminho, 
contribuindo com sua autonomia ao permitir a percepção de rotas e obstáculos com os pés ou 
bengalas. Existem dois tipos de piso tátil: direcional (superfície com relevo linear, na direção 
longitudinal do caminho) e de alerta (conjunto de relevos tronco-cônicos). O piso tátil deve ser 
cromodiferenciado, destacando-se em relação ao pavimento ao redor, auxiliando pessoas com baixa 
visão.  
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Em 83% dos segmentos de calçadas avaliados, não há sinalização tátil, e, em 10%, há este tipo de 
sinalização, porém, implantada incorretamente (Figura 5-49) em diversas situações: sem cor 
contrastante em relação à pavimentação, piso tátil de alerta sem associação ao piso tátil direcional, 
piso tátil de alerta utilizado como pavimentação e inconformidades de medidas. Algumas destas 
ocorrências são retratadas na Figura 5-50.  

 
Figura 5-49: Gráfico com existência de sinalização tátil (escala calçada). 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

Em apenas 7% da amostra, pode-se afirmar que há conformidade quanto às recomendações da NBR 
9050 sobre sinalização tátil. A média do indicador existência de sinalização tátil foi uma das mais 
baixas: 0,37 pontos, indicando qualidade insuficiente.  

 
Figura 5-50: Inconformidades na implantação de sinalização tátil. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 
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Dos poucos casos de segmento de calçada onde há sinalização tátil, o estado de sua manutenção é 
considerado regular em 35% destes, patamar dos segmentos com sinalização tátil com boa 
manutenção (Figura 5-51). Em menor número, estão os segmentos com manutenção mais precária, 
com 30%. O indicador manutenção da sinalização tátil chegou à média de 1,59, classificado, então, 
como suficiente. 

 
Figura 5-51: Gráfico com manutenção da sinalização tátil – quando existente (escala calçada). 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

Partindo para a categoria segurança pessoal, há os indicadores iluminação pública direcionada à 
calçada e existência de fluxo diurno e noturno de pedestres.  

A iluminação de vias públicas tem como principal função garantir condições mínimas para o tráfego 
de pedestres quando não há luz natural. A existência de iluminação pública da calçada aumenta a 
atratividade de circulação, melhora a visibilidade e o sentido de orientação e proporciona mais 
segurança pública aos pedestres. Um ambiente urbano iluminado contribui inclusive para a redução 
de riscos de acidentes de trânsito envolvendo pedestres.  

Na grande maioria dos segmentos de calçadas do levantamento (86%), verifica-se a existência de 
iluminação pública voltada à calçada (Figura 5-52). 

O indicador de iluminação obteve média de 2,57 pontos, classificando-o como bom. Vale a pena 
ressaltar que a aferição do indicador de iluminação pública foi dada pela observação da existência 
de postes nos segmentos de calçada avaliados.  

 
Figura 5-52: Gráfico com iluminação pública da calçada (escala calçada). 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

A circulação de pedestres em diferentes horários do dia e da noite normalmente agrega segurança 
ao espaço urbano, o que consequentemente, acaba atraindo novamente mais pessoas à rua. Esta 
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variedade de horários de circulação de pedestres está ligada à combinação de usos e atividades do 
local. Conforme observamos na Figura 5-53, em 63% da amostra, há nas frentes de quadras até dois 
estabelecimentos com uso público para cada período do dia, seguidos de 21% sem estabelecimentos 
com uso público noturno, e 16% apresentam mais de três estabelecimentos com uso público para 
cada período do dia. Desta forma, a média atribuída ao indicador uso público diurno e noturno é de 
1,44, correspondendo a uma situação suficiente de qualidade. 

 
Figura 5-53: Gráfico uso público diurno e noturno (escala calçada). 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

A baixa incidência de uso noturno acaba gerando espaços ociosos após o horário comercial, 
implicando em áreas vulneráveis ao pedestre, seja em sua sensação de segurança e conforto ao 
caminhar, seja por um alto potencial de ocorrência de assaltos e outros crimes. 

Na categoria segurança viária há o indicador de travessias. Os rebaixamentos das calçadas junto às 
faixas de travessia melhoram indiscutivelmente as condições de acessibilidade da via, quando bem 
projetados e corretamente executados. Apesar de geralmente ser associado a pessoas em cadeiras 
de rodas, esse elemento traz benefícios a todos os pedestres, especialmente a idosos e pessoas que 
carregam carrinhos de bebê ou grandes volumes de carga. É expressiva a falta de travessias de 
pedestres com guia rebaixada, ocorrendo em 83% das calçadas da amostra (Figura 5-54). Em 14%, 
há travessia com rebaixamento de guia. Ressalta-se que, neste nível, foram consideradas apenas as 
travessias que apresentam rebaixamento em ambos os lados. Frequentemente, em diversos locais, 
observam-se automóveis e motocicletas estacionadas em frente à rampa, impossibilitando seu uso 
(Figura 5-55). 

 
Figura 5-54: Gráfico com iluminação pública da calçada (escala calçada). 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 
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Figura 5-55: Veículos estacionados em frente a rebaixamento de guia em travessia de pedestres. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 

Em apenas 3% das calçadas avaliadas, há travessia de pedestres em nível: além de serem poucas, 
ocasionalmente percebem-se falhas de projeto/implantação, como a falta de continuidade entre a 
travessia elevada e a calçada causada pela sarjeta, que é ilustrada na Figura 5-56. Nestes casos, 
devem ser utilizadas grelhas de padrão recomendado, que proporcionem essa conexão sem 
prejudicar a drenagem ou a utilização da travessia por pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida. Ademais, verifica-se que, neste caso específico, a sinalização vertical faz referência ao 
dispositivo como se este fosse uma lombada, devendo ser adequada conforme orientações do 
Código de Trânsito Brasileiro – CTB, apontado a travessia elevada de pedestres como tal. 

 
Figura 5-56: Descontinuidade entre calçada e faixa elevada de travessia de pedestres, com sinalização 

vertical incorreta. 
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 
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Alguns elementos de mobiliário urbano instalados nas calçadas têm função utilitária (paradas de 
ônibus, hidrantes, entre outros), enquanto outros incentivam a permanência de pessoas nos espaços 
públicos urbanos (bancos, lixeiras, floreiras, etc.). É notável que, quando bem projetado e implantado 
corretamente, o mobiliário urbano contribui para melhoria da experiência de caminhar nas ruas. 
Porém, quando mal posicionado na calçada, pode constituir barreiras físicas impeditivas ao 
deslocamento de pedestres e à visibilidade entre os usuários da via. 

A categoria ambiente engloba os indicadores existência de lixeira pública (e se constituem obstáculos 
à circulação), existência de bancos públicos (e se constituem obstáculos à circulação), limpeza e 
existência de sombreamento. 

Conforme aponta o gráfico da Figura 5-57, as lixeiras são pouco encontradas nos segmentos de 
calçada da amostra, constituindo apenas 17% dos casos e, em sua maioria, em más condições: sujas 
(Figura 5-58), depredadas ou com pichações. Vale a pena lembrar que, inclusive em situações em 
que se encontram em bom estado de conservação, não estão sinalizadas corretamente. Conforme 
orientações da NBR 9050, os elementos do mobiliário que estiverem suspensos entre 0,60 m e 2,10 
m de altura do piso acabado e que tenham o volume maior na parte superior do que na base, o que 
é o caso das lixeiras públicas encontradas, devem ser sinalizados com piso tátil de alerta. A média 
da pontuação do indicador existência de lixeiras públicas foi de apenas 0,36, indicando, portanto, 
situação insuficiente. 

 
Figura 5-57: Gráfico com existência de lixeiras públicas (escala calçada). 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

  
Figura 5-58: Lixeiras públicas em más condições de conservação e com inconformidades de sinalização. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 
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Dos poucos casos em que se constatou a existência de lixeiras públicas, em apenas dois segmentos 
de calçada (12% das calçadas com lixeiras), o elemento constitui barreira à circulação, inviabilizando 
a faixa livre de ao menos 1,20 m para passagem de pedestres, conforme mostra o gráfico da Figura 
5-59. O indicador obteve média de 2,65, o que equivale a uma situação considerada boa. 

 
Figura 5-59: Gráfico com lixeiras públicas como obstáculo à circulação (escala calçada). 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

Tão importante quanto boas, calçadas são bons lugares para sentar. Estudos técnico-científicos 
constatam que sentar é uma experiência fundamental para experimentar um espaço público. Lugares 
que oferecem bancos fazem com que as pessoas fiquem mais tempo no ambiente, estimulando a 
interação das pessoas e trazendo maior segurança e agradabilidade à área. 

De maneira similar às lixeiras, a incidência de bancos nas calçadas da amostra é baixa, em apenas 
12% (Figura 5-60), porém, estes se encontram em melhor estado de conservação. Sua nota média 
foi de 0,34, ainda pior do que a existência de lixeiras, enquadrando-o como insuficiente.  

Ao verificar se os bancos encontrados atrapalham a faixa livre de circulação, tem-se que esta situação 
ocorre em apenas 25% dos casos (Figura 5-61), implicando, assim, na nota média de 2,25, situação 
considerada boa. 

 
Figura 5-60: Gráfico com existência de bancos públicos (escala calçada). 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 
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Figura 5-61: Gráfico com bancos como obstáculo à circulação (escala calçada). 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

Um aspecto do ambiente urbano considerado extremamente relevante para pedestres é a presença 
de lixo nas ruas. Os serviços de limpeza urbana e de coleta de resíduos sólidos são essenciais para 
o funcionamento de qualquer espaço, seja público ou privado, e devem ser feitos de maneira 
sistemática e regular.  

Em geral, as calçadas analisadas apresentam-se limpas em 86% dos casos, de acordo com o gráfico 
da Figura 5-62. Nos demais 14%, constataram-se áreas insalubres ao pedestre, com entulhos, folhas, 
e lixo, exemplificadas pela Figura 5-63, o que representa uma ameaça à saúde de moradores e 
transeuntes da região, além de comprometer a circulação e agradabilidade do ambiente urbano. A 
nota média do indicador limpeza é de 2,57 pontos, considerada boa. 

 
Figura 5-62: Gráfico com limpeza das calçadas (escala calçada). 
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 
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Figura 5-63: Exemplos de calçadas com lixo comprometendo a circulação e qualidade do ambiente urbano. 
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 

Caminhar por calçadas pode se tornar desconfortável quando há carência de sombra e estas são 
cercadas por asfalto e concreto. Essas características aumentam a temperatura local e transformam 
os centros urbanos em ilhas de calor, com alto desconforto térmico, quando comparados às áreas 
mais arborizadas e/ou periféricas. A sombra nas calçadas pode ser fornecida por vários elementos, 
como árvores, toldos, marquises, abrigos de transporte público e os próprios edifícios. 

De acordo com o gráfico da Figura 5-64, em 63% dos segmentos avaliados há trechos com sombra: 
apesar de esta não ser a situação ideal, ao menos os trechos com sombra amenizam um pouco o 
calor e/ou incidência direta dos raios solares. Em 33% não há sombra, realidade que, em cidades 
com o clima como o de João Pessoa, pode proporcionar bastante desconforto aos transeuntes. Em 
menor número, com 4%, há os segmentos de calçada com sombra em toda a sua extensão, que 
favorece bastante a caminhada. O indicador sombreamento atingiu média de 1,07 pontos, avaliado 
como suficiente. 

 

Figura 5-64: Gráfico com existência de sombreamento nas calçadas (escala calçada). 
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 



Plano Diretor de Mobilidade Urbana da Microrregião de João Pessoa                                                  Consolidação do Diagnóstico 
Contrato n° 02009/2017 – SEMOB/SEPLAN                                                                                                                             PMDU-RL-P6-00-R00_V00 

 

 

                  241 

 

A pontuação específica referente a cada categoria, calculada por meio da média simples das médias 
dos respectivos indicadores, conforme aponta a Figura 5-65, foram: suficiente para a categoria 
calçada (1,46), boa para categoria segurança pessoal (2,00), insuficiente para segurança viária (0,31) 
e suficiente para ambiente (1,54).  

Em síntese, as calçadas dos pontos de interesse da amostra revelam uma condição suficiente de 
caminhabilidade, conforme a classificação estipulada, visto que a média simples da pontuação das 
categorias foi de 1,33, em uma escala de 0 a 3.  

 
Figura 5-65: Resumo dos resultados de caminhabilidade (escala calçada). 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

A aplicação do indicador “travessias” aponta que apenas uma pequena parte dos segmentos de 
calçada da amostra oferece condições minimamente aceitáveis para a travessia segura e confortável 
de pedestres. Além da problemática física de infraestrutura, há a problemática referente à falta de 
conscientização da população sobre a importância de não estacionar seus veículos em frente aos 
rebaixamentos de guia, situação frequentemente observada durante o levantamento em campo. De 
acordo com os resultados obtidos, percebe-se a necessidade de foco em ações de curto prazo para 
melhorias construtivas das travessias de pedestres, aliadas à realização de campanhas educativas 
de trânsito com ênfase no respeito aos pedestres. 

O indicador “desníveis e continuidade”, com pontuação considerada insuficiente, traduz a falta de 
acessibilidade nos pontos analisados, comprometendo a qualidade no deslocamento de todos os 
pedestres: jovens, adultos e também crianças, idosos e pessoas com deficiência física.  

Outro aspecto importante é a falta de sinalização tátil. Assim como os motoristas de veículos 
motorizados, os pedestres, sejam deficientes ou não, também necessitam de informações claras para 
saber como se comportar e se localizar no ambiente urbano. 

Frente a estes resultados, vê-se a necessidade de empregar esforços do poder público no sentido 
de reverter este quadro, moldando o espaço público urbano para torná-lo inclusivo, a fim de viabilizar 
o direito de ir e vir de todos os cidadãos, fornecendo calçadas livres e desobstruídas, assim como 
rotas acessíveis adequadamente sinalizadas. 

Outros indicadores considerados insuficientes foram a presença de elementos do mobiliário urbano, 
como lixeiras e bancos. O mobiliário urbano melhora a experiência de caminhar nas ruas da cidade, 
mas, conforme constatado no levantamento, nas calçadas avaliadas, nem sempre as lixeiras estão 
adequadas à demanda de usuários (observam-se trechos com bastante lixo nas vias), ou estão 
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instaladas de forma correta, constituindo barreiras, o que prejudica a circulação de pessoas. Os 
bancos públicos também são elementos essenciais do mobiliário urbano que poderiam ser utilizados 
de maneira mais eficiente nos locais avaliados, principalmente naqueles que atraem muitas pessoas 
diariamente. A implantação de mais bancos públicos contribuiria para a existência de ambientes mais 
agradáveis por simplesmente proporcionar descanso aos transeuntes e frequentadores das 
edificações, ou até mesmo incentivaria interações sociais no espaço público, tornando-o mais seguro 
devido à presença de mais indivíduos no entorno. 

d) Resultados – escala recorte territorial (Área do Centro) 

A aplicação do índice de caminhabilidade neste item tem como foco um recorte territorial do Centro 
de João Pessoa. A área de aplicação apresentada abrange 64 segmentos de calçada, totalizando 
cerca de 5,5 quilômetros de calçadas avaliadas. Nesta análise, utilizaram-se os mesmos indicadores 
da análise anterior (escala calçada), com acréscimo dos indicadores das categorias atração 
(fachadas visualmente ativas e fachadas fisicamente permeáveis) e mobilidade (dimensão da face 
do quarteirão). Vale a pena lembrar que as notas dos indicadores correspondem à média ponderada 
das notas dos segmentos, considerando seu comprimento em relação ao comprimento total de 
calçadas avaliadas. 

Nas análises da escala recorte territorial, o primeiro grupo de indicadores corresponde à categoria 
calçada, que abrange os indicadores tipo de pavimento, instalação/manutenção do pavimento, 
desníveis e continuidade, inclinação transversal, largura da calçada, largura livre do passeio, 
existência de sinalização tátil e manutenção da sinalização tátil. 

A Figura 5-66 apresenta um gráfico com os tipos de pavimento encontrados durante o levantamento 
no Centro. Assim como nos resultados da análise na escala calçada, ressalta-se que cada segmento 
pode apresentar mais de um tipo de pavimento, o que explica a ultrapassagem de 100% na soma 
dos percentuais observados.  

O bloco intertravado ou paver é a pavimentação mais frequentemente encontrada, existente em 42% 
dos segmentos de calçada da área. De maneira geral, as calçadas com este tipo de pavimentação 
apresentam-se em boas condições, com poucos casos de peças desencaixadas ou faltantes. Em 
seguida, com 39% da amostra há a pavimentação em concreto, seja executado in loco ou em placas 
pré-moldadas. Em menor frequência, encontram-se calçadas em ladrilho (19%), paralelepípedo 
(13%), pedra portuguesa (13%) e cerâmica (2%), em sua forma polida e escorregadia. Ressalta-se 
que em 5% dos segmentos, não existe pavimentação na calçada, trazendo sensação desagradável 
e incômoda ao caminhar. As Figuras 5-67 a 5-71 apresentam exemplos dos pavimentados 
encontrados no levantamento. 

 
Figura 5-66: Gráfico com tipos de pavimentação observados no levantamento de calçadas no Centro. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 
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Figura 5-67: Calçadas pavimentadas com ladrilho no Centro.  
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 
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Figura 5-70: Exemplos de calçadas sem pavimentação no Centro. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 

  
Figura 5-68: Calçada pavimentada com 

paralelepípedo no Centro. 
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-

SISTRAN, 2018. 

 

Figura 5-69: Calçada pavimentada com pedra 
portuguesa no Centro. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-
SISTRAN, 2018. 
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Figura 5-71: Calçada pavimentada com cerâmica no Centro. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 

De um total de 64 segmentos de calçada analisados, 45% apresentam grandes rachaduras e 
irregularidades ou desníveis, 42% possuem defeitos pontuais na manutenção da pavimentação e 
apenas 13% apresentam superfície regular, conforme o gráfico da Figura 5-72.  

 

Figura 5-72: Gráfico com instalação/manutenção da pavimentação (escala recorte territorial). 
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

A Figura 5-73 apresenta a espacialização das notas do indicador de instalação/manutenção da 
pavimentação. Seguindo os critérios estabelecidos, o indicador instalação/manutenção do pavimento 
da área registra pontuação de 0,92, considerada “insuficiente”, nível mais baixo da escala adotada. 
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Figura 5-73: Mapa com indicador instalação/manutenção da pavimentação. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

Acerca da continuidade e desníveis na calçada, de acordo com o gráfico da Figura 5-74, em 64% dos 
segmentos há poucos buracos ou desníveis, e em 9% não há buracos ou desníveis, ou seja, o 
passeio é contínuo e acessível a pessoas em cadeira de rodas ou com mobilidade reduzida. Em 27% 
dos segmentos, a situação é precária, com muitos buracos e desníveis, comprometendo a circulação 
de pedestres na área.  

 
Figura 5-74: Gráfico com desníveis e continuidade (escala recorte territorial). 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 
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Dentre os principais problemas observados, destacam-se os desníveis devidos a caixas de 
inspeção/visita dos sistemas de telefonia e esgoto, rampas e degraus de acesso ao lote implantados 
incorretamente, conforme apresenta a Figura 5-75. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-75: Desníveis observados em calçadas do Centro. 
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 

Outra situação crítica observada diz respeito às grelhas. De acordo com a NBR 9050, as grelhas 
devem estar preferencialmente fora do fluxo principal de circulação. Quando instaladas 
transversalmente, os vãos resultantes devem ter, no sentido transversal ao movimento, dimensão 
máxima de 15 mm. As grelhas encontradas na área do levantamento, exemplificadas pela Figura 5-
76, localizam-se no meio do passeio, na direção do (intenso) fluxo de pedestres, e suas dimensões 
não atendem às recomendações da norma. Nas condições encontradas, apresentam-se como 
perigosos obstáculos, podendo causar acidentes a pessoas em cadeira de rodas ou com sapato com 
salto. 
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Figura 5-76: Exemplo de grelha encontrada fora das recomendações da NBR 9050 em calçada do Centro. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 

Quando se analisa a distribuição espacial das notas do indicador, verifica-se que as calçadas 
contínuas, sem desníveis, encontram-se assinaladas na Figura 5-77. O indicador desníveis e 
continuidade da área obteve 1,22 pontos, considerado suficiente na escala de classificação definida. 

 
Figura 5-77: Mapa com indicador desníveis e continuidade da calçada. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 
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Nota-se que, em todas as calçadas da área, a inclinação transversal não afeta o conforto da 
caminhada, conforme mostram o gráfico da Figura 5-78 e o mapa da Figura 5-79. Vale lembrar que 
a inclinação transversal é importante para a drenagem de água da chuva, porém, não pode se 
apresentar superior a 3%. O indicador inclinação transversal obteve a maior pontuação entre os 
demais, chegando ao nível ótimo, com média de 3 pontos. 

 
Figura 5-78: Gráfico com inclinação transversal (escala recorte territorial). 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

 
Figura 5-79: Mapa com indicador inclinação transversal da calçada. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

Analisando a largura das calçadas, a média obtida dos 64 trechos do Centro é de 2,50 metros, 
considerando as três faixas (serviço, livre e transição), número inferior à largura média do 
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levantamento das calçadas dos pontos de interesse (análise escala calçada). No levantamento, 64% 
dos segmentos de calçada disponibilizam a faixa mínima de circulação recomendada, de acordo com 
o gráfico da Figura 5-80. Os demais 36% apresentam calçada estreita ou com obstáculos que não 
possibilitam a faixa de circulação livre. As Figuras 5-81 e 5-82 apresentam exemplos desta situação, 
com barreiras constituídas por postes, ambulantes, rampas incorretas de acesso aos lotes, entre 
outros. O indicador largura livre do passeio atingiu média de 1,93 pontos, caracterizando-o como 
suficiente. 

 
Figura 5-80: Gráfico com faixa livre de circulação (escala recorte territorial). 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

Figura 5-81: Obstáculos à circulação de pedestres nas calçadas do Centro (1). 
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 
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Figura 5-82: Obstáculos à circulação de pedestres nas calçadas do Centro (2). 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 

O mapa da Figura 5-83 apresenta a espacialização das calçadas quanto à faixa livre de circulação 
de 1,20 m. 

 
Figura 5-83: Mapa com indicador largura livre de circulação. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 
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De acordo com o gráfico da Figura 5-84, em 45% dos segmentos de calçadas avaliados, não há 
sinalização tátil, e, em 44%, há este tipo de sinalização, porém, implantada incorretamente em 
situações como ausência de cor contrastante em relação à pavimentação e com inconformidades de 
medidas, prejudicando a autonomia das pessoas com deficiência visual ao caminhar pelo Centro da 
cidade. Em apenas 11% da amostra, pode-se afirmar que há conformidade quanto às 
recomendações da NBR 9050 sobre sinalização tátil. A média do indicador existência de sinalização 
tátil foi de 1,00, indicando qualidade suficiente. 

 
Figura 5-84: Gráfico com existência de sinalização tátil (escala recorte territorial). 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

No mapa da Figura 5-85, percebe-se a descontinuidade da sinalização tátil ao longo das vias.  

 
Figura 5-85: Mapa com indicador existência de sinalização tátil. 
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 
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A manutenção da sinalização tátil é preocupante: conforme o gráfico da Figura 5-86, em nenhum 
trecho de calçada do levantamento encontra-se sinalização tátil em bom estado de conservação. Em 
51% dos trechos, seu estado é ruim, e em 49% é regular. A Figura 5-87 contém exemplos de pontos 
com o piso tátil degradado, inclusive apresentando uma situação em que há motocicletas 
estacionadas em cima do piso tátil direcional. A Figura 5-88 contém um mapa com o estado de 
manutenção da sinalização tátil. A média do indicador manutenção da sinalização tátil foi uma das 
mais baixas: 0,73 pontos, indicando um estado insuficiente de manutenção. 

 
Figura 5-86: Gráfico com manutenção da sinalização tátil – quando existente (escala recorte territorial). 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

 

 

 

Figura 5-87: Inconformidades na implantação e manutenção da sinalização tátil. 
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 
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Figura 5-88: Mapa com indicador manutenção da sinalização tátil. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

Na categoria segurança pessoal, há os indicadores “iluminação pública direcionada à calçada” e 
“existência de fluxo diurno e noturno de pedestres”.  

Em 91% dos segmentos de calçadas do levantamento, verifica-se a existência de iluminação pública 
voltada à calçada, de acordo com o gráfico da Figura 5-89. 

 
Figura 5-89: Gráfico com iluminação pública da calçada (escala recorte territorial). 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

A Figura 5-90 contém um mapa com indicador iluminação pública da calçada. É importante enfatizar 
que estas áreas, devido à falta de iluminação pública da calçada, podem se caracterizar como 
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espaços hostis para a circulação de pedestres, tanto devido à baixa visibilidade, que pode ocasionar 
acidentes de trânsito, como pela sensação de insegurança ao circular. O indicador de iluminação 
obteve média de 2,75 pontos, equivalente ao nível bom. 

 
Figura 5-90: Mapa com indicador iluminação pública da calçada. 
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

A padronização funcional e a falta de moradias têm causado a muitos centros históricos e áreas 
centrais o desequilíbrio polarizado de uso em horários. Na amostra da área central de João Pessoa, 
este quadro é notável: em 81% das frentes de quadra avaliadas, não há estabelecimentos com uso 
público no período noturno, de acordo com o gráfico da Figura 5-91. Em menores números, 
encontram-se frentes de quadra com 1 ou 2 estabelecimentos com uso público para cada período do 
dia (17%) e com 3 ou mais estabelecimentos com uso público para cada período do dia (2%). A nota 
média do indicador foi a mais baixa entre os demais: 0,31, o que equivale ao padrão considerado 
insuficiente. 

Em João Pessoa, em virtude da existência de poucos estabelecimentos comerciais noturnos em sua 
área central, como bares e restaurantes, o movimento de pedestres sofre uma redução brusca a 
partir das 18 horas. A ausência de pessoas circulando ou realizando alguma atividade contribui de 
forma negativa para a vida urbana e, consequentemente, para o aumento da sensação de 
insegurança nas ruas. A presença limitada do uso residencial nessa área também é um dos pontos 
críticos no que diz respeito à caminhabilidade, uma vez que contribui para o baixo fluxo de pedestres 
e para a baixa intensidade de vida urbana no período noturno, quando a maioria dos 
estabelecimentos comerciais já fechou suas portas. 
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Figura 5-91: Gráfico uso público diurno e noturno (escala recorte territorial). 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

Espacialmente, conforme os resultados do levantamento (Figura 5-92), verifica-se que na área 
avaliada, ao norte, há uma pequena rota onde se concentram faces de quadra com um ou dois 
estabelecimentos com funcionamento fora do horário comercial. 

 
Figura 5-92: Mapa com indicador uso público diurno e noturno. 
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

Na categoria segurança viária, há o indicador de travessias acessíveis. Conforme o gráfico da Figura 
5-93, na área central, em 63% dos segmentos de calçada do levantamento, não há guia rebaixada 
em ambos os lados da travessia. Em 34% dos segmentos, há guias rebaixadas, porém, assim como 
na análise escala calçada, frequentemente, observam-se automóveis e motocicletas estacionadas 
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em frente à rampa, impossibilitando seu uso (Figura 5-94). Também há casos com rebaixamento de 
guias com manutenção precária e de falhas de projeto/implantação, como o dimensionamento 
equivocado e a falta de continuidade entre a rampa, sarjeta e leito carroçável, dificultando a travessia 
de pessoas em cadeira de rodas, ilustrado na Figura 5-95. Por fim, em apenas 3%, há travessia em 
nível, situação ideal, em que se fornece maior segurança ao pedestre em sua travessia, como se 
observa no mapa da Figura 5-96. Por meio de sua pontuação, as travessias acessíveis foram 
classificadas como insuficientes, visto que o indicador obteve média 0,62. 

 
Figura 5-93: Gráfico travessias (escala recorte territorial). 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

 

   
Figura 5-94: Veículos estacionados em frente a guias rebaixadas em travessias de pedestres no Centro. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 
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Figura 5-95: Casos de manutenção precária e falhas no dimensionamento do rebaixamento de guia e em seu 

alinhamento com sarjeta e leito carroçável no Centro. 
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 

 
Figura 5-96: Mapa com indicador travessias. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 
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Entrando na categoria ambiente, há os indicadores “existência de lixeira pública” (e se constituem 
obstáculos à circulação), “existência de bancos públicos” (e se constituem obstáculos à circulação), 
“limpeza” e “existência de sombreamento”. 

O gráfico da Figura 5-97 aponta que as lixeiras públicas são encontradas em 36% dos segmentos de 
calçada da amostra, o dobro da frequência do levantamento que foi realizado no entorno dos pontos 
de interesse. 

 
Figura 5-97: Gráfico com existência de lixeiras públicas (escala recorte territorial). 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

O estado de conservação das lixeiras públicas apresenta-se equilibrado: em 19% do total de 
segmentos de calçadas, há lixeiras sujas, depredadas, com pichações (Figura 5-98), e, em 17%, 
lixeiras em boas condições. Ressalta-se que diversas lixeiras não estão sinalizadas corretamente 
(Figura 5-99). De acordo com a NBR 9050, o tipo de lixeira utilizado na área avaliada (maior volume 
na parte superior do que na base) requer piso tátil de alerta. A média da pontuação do indicador 
existência de lixeiras públicas foi de 0,78, indicando, portanto, situação insuficiente. 

   
Figura 5-98: Lixeiras públicas sujas e com pichações no Centro. 
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 
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Figura 5-99: Lixeiras públicas em más condições de conservação e com inconformidades de sinalização. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 

O mapa da Figura 5-100 apresenta a avaliação das lixeiras públicas. 

 
Figura 5-100: Mapa com indicador existência de lixeiras públicas. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 
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O gráfico da Figura 5-101 mostra que, dos casos de segmento de calçada onde constam lixeiras 
públicas, em 91% dos casos, estas não constituem obstáculos à circulação de pedestres. O indicador 
obteve média 2,78, equivalente a uma situação considerada boa. Por meio do mapa da Figura 5-102, 
observa-se que quase não há casos em que a lixeira constitui um obstáculo à circulação. 

 
Figura 5-101: Gráfico com lixeiras públicas como obstáculo de circulação (escala recorte territorial). 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

 

 
Figura 5-102: Mapa com indicador lixeiras públicas como obstáculo. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

Assim como as lixeiras públicas, outro tipo de equipamento urbano que influencia na sensação de 
conforto durante as caminhadas são os bancos públicos, presentes em 24% dos segmentos de 
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calçada (Figura 5-103), a maioria encontrada em boas condições de conservação. Sua nota média 
foi de 0,61, enquadrando o indicador como insuficiente. 

 
Figura 5-103: Gráfico com existência de bancos públicos (escala recorte territorial). 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

 

O mapa da Figura 5-104 mostra a condição dos bancos públicos. 

 

 
Figura 5-104: Mapa com indicador existência de bancos públicos. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 
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Figura 5-105: Bancos públicos localizados na Praça João Pessoa no Centro. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 

 

Conforme exposto anteriormente, visto que os bancos públicos existentes na área analisada do 
Centro localizam-se em vias exclusivas para pedestres e em praças (Figura 5-105), em nenhuma 
situação foram classificados como obstáculos à livre circulação de pedestres (Figura 5-106 e Figura 
5-107). O indicador obteve média 3,00, ou seja, correspondente à classificação ótima. 

 

 
Figura 5-106: Gráfico com bancos como obstáculo à circulação (escala recorte territorial). 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 
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Figura 5-107: Mapa com indicador bancos como obstáculos à circulação. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

Na área do Centro avaliada no levantamento, de acordo com o gráfico da Figura 5-108, 84% dos 
segmentos de calçada apresentam-se limpos e livres de lixo. Nos 16% restantes, constata-se a 
presença de entulhos e lixo (Figura 5-109), comprometendo o bem-estar e a saúde dos pedestres 
que ali circulam. A nota média do indicador limpeza é de 2,51 pontos, considerada boa na 
classificação adotada. 

 
Figura 5-108: Gráfico com limpeza das calçadas (escala recorte territorial). 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 
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Figura 5-109: Exemplo de calçadas com lixo no Centro. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 

A Figura 5-110 apresenta a localização das vias com concentração de lixo/entulho em calçadas. A 
presença de resíduos sólidos nestes locais compromete a circulação dos transeuntes e a qualidade 
do ambiente urbano. 

 
Figura 5-110: Mapa com indicador limpeza das calçadas. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

O último indicador da categoria conforto é o sombreamento nas calçadas. Conforme anteriormente 
frisado, há diversos estudos e experimentos técnicos onde se observa uma evidente tendência de os 
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pedestres preferirem utilizar calçadas com sombreamento. Ruas com árvores ou proteções de 
marquises, toldos etc., podem oferecer melhor conforto aos pedestres. Nota-se pelo gráfico da Figura 
5-111 que, em 61% dos segmentos, não se encontra sombra na calçada. Em 38% dos segmentos 
de calçada, há trechos sombreados, e, em apenas 2%, os segmentos de calçada encontram-se 
completamente sombreados. O indicador sombreamento atingiu média de 0,57 pontos, avaliado 
como insuficiente. 

 
Figura 5-111: Gráfico com sombreamento nas calçadas (escala recorte territorial). 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

O mapa da Figura 5-112 apresenta a localização por característica de sombreamento. 

 
Figura 5-112: Mapa com indicador sombreamento das calçadas. 
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

Como previamente comentado, no levantamento de calçadas escala recorte territorial, há duas 
categorias de indicadores a mais do que no levantamento escala calçada: atração e mobilidade.  
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Na categoria atração, há os indicadores “fachadas visualmente ativas” e “fachadas fisicamente 
permeáveis”. 

A caminhada torna-se atraente e segura quando as calçadas e vias de pedestres são movimentadas 
e plenas de atividades e serviços no nível da rua, como lojas com vitrines e restaurantes. Por sua 
vez, a circulação intensa de pedestres aumenta a exposição de lojas e serviços e promove maior 
vitalidade da economia local. As interações visuais entre as áreas interna e externa das edificações 
promovem a segurança do ambiente dos pedestres por meio da observação e vigilância passiva e 
informal. 

Essas interações visuais foram medidas no levantamento por meio do indicador fachadas 
visualmente ativas. A face de quadra visualmente ativa foi definida por meio da extensão de 
elementos que permitem conexão visual com as atividades no interior dos edifícios, localizados entre 
o térreo e o primeiro andar em toda a quadra relativa ao segmento avaliado, ou seja, janelas e 
paredes parcial ou completamente transparentes, além de espaço aberto acessível. 

Conforme o gráfico da Figura 5-113, em 39% das faces de quadra avaliadas, menos de 20% da 
extensão da face corresponde a fachadas ativas. Esta situação é considerada desfavorável para a 
atração de pedestres. Observando a Figura 5-114, percebe-se que há predominância residencial, 
com portas e janelas fechadas, e alguns estabelecimentos sem conexão visual entre a rua e seu 
interior. Em 30% dos casos, a extensão visualmente ativa corresponde de 20% a 40% da extensão 
da face de quadra, e, em 31% das faces, mais de 40% da extensão corresponde a fachadas ativas 
(situação ideal). Este último caso é retratado pela Figura 5-115, de forte atividade comercial, onde há 
diversas lojas com acesso aberto ao seu interior ou com vitrines em vidro. A pontuação de 1,36 obtida 
pelo indicador foi considerada suficiente. 

 
Figura 5-113: Gráfico com fachadas visualmente ativas. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 
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Figura 5-114: Trecho da Rua Duque de Caxias, com residências e estabelecimentos sem conexão visual 

entre a rua e seu interior. 
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 

 

 
Figura 5-115: Trecho de fachadas ativas na Rua Barão Abiaí, com diversas lojas com acesso aberto ao seu 

interior ou com vitrines em vidro. 
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 

O mapa da Figura 5-116 apresenta a caracterização dos trechos em termos de percentual ideal de 
fachadas visualmente ativas. 
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Figura 5-116: Mapa com indicador fachadas visualmente ativas. 
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

O indicador “fachadas fisicamente permeáveis” mede as conexões físicas ativas por meio do número 
de entradas e saídas de lojas, saguões de edifícios, galerias, passagens e outros. O gráfico da Figura 
5-117 mostra que, em 59% dos trechos avaliados, há mais de três entradas/conexões (42%), a 
situação considerada ótima. Em 16% dos segmentos, a situação é considerada boa, e, em 25%, 
considera-se insuficiente o número de entradas/conexões. A pontuação de 2,12 obtida pelo indicador 
foi considerada boa, ou seja, com edificações com fachadas predominantemente permeáveis, 
indicando vitalidade do espaço público. 

 
Figura 5-117: Gráfico com fachadas fisicamente permeáveis. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 
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Ao se observar o mapa da Figura 5-118, verifica-se que o resultado ótimo e bom, na maioria das ruas 
da área avaliada, está fortemente relacionado ao fato de apresentar grande número de 
estabelecimentos comerciais diretamente acessíveis a partir da rua (Figuras 5-119 e 5-120).  

 
Figura 5-118: Mapa com indicador fachadas fisicamente permeáveis. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

 

 
Figura 5-119: Estabelecimentos comerciais com fachadas fisicamente permeáveis na Rua Duque de Caxias. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 
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Figura 5-120: Estabelecimentos comerciais com fachadas fisicamente permeáveis na Avenida Visconde de 

Pelotas. 
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 

A pontuação insuficiente de alguns segmentos explica-se, em parte, pela presença de edificações 
antigas degradadas e/ou abandonadas (Figuras 5-121 a 5-123). 

 
Figura 5-121: Edificações degradadas sem conexões físicas com a via na Rua Dom Ulrico. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 
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Figura 5-122: Edificações abandonadas e em reforma, sem conexões físicas com a via na Rua Conselheiro 

Henrique. 
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 

 
Figura 5-123: Edificações degradadas e abandonadas, sem conexões físicas com a via na Rua Braz 

Florentino. 
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 

 

Outra situação que justifica a baixa pontuação acerca da permeabilidade física das fachadas é a 
existência de ruas com prédios históricos institucionais ou religiosos que apresentam tipicamente 
poucas entradas e fachadas laterais com poucas aberturas (Figura 5-124 e a Figura 5-125). 
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Figura 5-124: Fachada cega aos fundos do Palácio do Bispo na Rua Acadêmico Aluísio Alberto Souza 

Sobreira. 
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 

 
Figura 5-125: Fachada cega na lateral do Palácio do Bispo na Praça Dom Adauto, entre a Rua Dom Ulrico e a 

Avenida Dom Pedro I. 
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 

No presente estudo, a categoria mobilidade relaciona-se à permeabilidade da malha urbana, por meio 
do indicador “dimensão da face do quarteirão”. O quarteirão, ou quadra, é um elemento da 
composição urbana delimitado por travessias, caracterizando a unidade básica de formação do tecido 
urbano. Sua dimensão deve colaborar para uma melhor mobilidade do pedestre, permitindo 
oportunidades de cruzamentos e proporcionando rotas mais diretas. 

No Índice de Caminhabilidade do ITDP, neste indicador, os parâmetros péssimo e ótimo 
correspondem às extensões acima de 150 metros e igual ou abaixo de 110 metros, respectivamente. 
Na área analisada, de acordo com o gráfico da Figura 5-126, seguindo o critério apresentado, o 
indicador registrou condições boas (20%) ou ótimas (80%). A média obtida foi de 2,16, indicando 
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situação considerada boa. 

 
Figura 5-126: Gráfico com dimensão da face do quarteirão. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

Observando os resultados do mapa da Figura 5-127, percebe-se que, na área avaliada, todas as 
faces de quadra na direção Leste-Oeste apresentam pontuação ótima, ou seja, são mais curtas e, a 
princípio, contribuem para melhor conectividade do território urbano. Por outro lado, as faces no 
sentido norte-sul são mais extensas, mas ainda consideradas aceitáveis. Ressalta-se que no 
quarteirão 6, em destaque no mapa, apesar de suas faces de quadra no sentido norte-sul possuírem 
mais de 150 m, estas foram consideradas com pontuação ótima, visto que neste quarteirão há a 
Praça Vidal de Negreiros, que permite passagem e circulação através da mesma. 

 
Figura 5-127: Mapa com indicador dimensão da face de quarteirão. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 



Plano Diretor de Mobilidade Urbana da Microrregião de João Pessoa                                                  Consolidação do Diagnóstico 
Contrato n° 02009/2017 – SEMOB/SEPLAN                                                                                                                             PMDU-RL-P6-00-R00_V00 

 

 

                  275 

 

Em síntese, após a aplicação de todos os indicadores, é possível estabelecer a pontuação média 
específica para cada categoria, calculada por meio da média aritmética simples da pontuação dos 
respectivos indicadores.  

A tabela resumo da Figura 5-128 aponta que o melhor resultado agregado se atribui à categoria 
mobilidade, classificada como boa, com pontuação média de 2,16 em uma escala de 0 a 3 pontos. 
As categorias calçada, segurança pessoal, ambiente e atração caracterizam-se como suficientes, 
com médias 1,47, 1,53, 1,71 e 1,74 respectivamente. Segurança viária é a categoria crítica, com 
média de apenas 0,62 pontos, considerada insuficiente.  

Com a média aritmética simples de todas as categorias, tem-se o índice de caminhabilidade da área 
avaliada de 1,54 pontos, ou seja, a caminhabilidade na amostra do Centro de João Pessoa foi 
considerada suficiente. Quando se comparam os resultados obtidos no Centro com os resultados dos 
pontos de interesse distribuídos por todo o território de João Pessoa, percebe-se que, apesar de 
ambos os índices serem caracterizados como suficientes, a pontuação do Centro é ligeiramente 
melhor. 

 
Figura 5-128: Resumo dos resultados de caminhabilidade (escala recorte territorial). 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

Um aspecto crítico da caminhabilidade em João Pessoa, constatado tanto pelo levantamento no 
Centro como no levantamento nos pontos de interesse, é a segurança viária, representada aqui pelas 
travessias.  

Além das travessias, aspectos físicos das calçadas como instalação/manutenção precária do 
pavimento e da sinalização tátil têm impacto negativo relevante na caminhabilidade no Centro.  

Outro ponto importante sobre a caminhabilidade no Centro é a concentração de atividades nos 
horários diurno e vespertino, e a consequente perda de sua vitalidade no período noturno, afetando 
negativamente a segurança pública da região.  

A baixa pontuação referente à existência de sombreamento também se destaca. 
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Por fim, no levantamento realizado no Centro, assim como no levantamento realizado nos pontos de 
interesse, constatam-se baixos índices de existência e conservação de lixeiras e bancos públicos. 

5.1.4.3 Inventário complementar: entorno de PGVs  

Um polo gerador de viagens – PGV é um tipo de empreendimento que causa consideráveis impactos 
no sistema viário e na circulação em sua área de influência, como aumento do número de acidentes 
de trânsito, da demanda por estacionamento, do número de autuações por estacionamento irregular 
e do tempo de espera por transporte coletivo no local.  

Entre agosto e setembro de 2018, realizou-se uma pesquisa exploratória com levantamento de 
campo para aferir algumas características de relevantes PGVs e instituições para pessoas com 
deficiência, abrangendo as categorias: administração pública, compras, cultura, ensino estadual, 
ensino superior, saúde, instituições para pessoas com deficiência, mercado público, terminal de 
integração, shopping centers e turismo.  

Os 30 locais pesquisados são apresentados na Figura 5-129.  

 
Figura 5-129: Espacialização dos PGVs pesquisados no levantamento de seu entorno. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 

O espaço urbano voltado à mobilidade sustentável valoriza os modos não motorizados, em especial 
o pedestre, e busca minimizar os locais onde as pessoas precisam utilizar caminhos em conflito com 
o fluxo de veículos motorizados. Essa minimização de conflitos leva a uma experiência de caminhada 
mais segura e confortável.  

Os grandes equipamentos da cidade atraem frequentemente grandes demandas de vagas de 
estacionamento. Ao prover acesso de veículos motorizados ao interior do lote, em diversas situações, 
compromete-se a circulação de pessoas em cadeira de rodas ou com mobilidade reduzida, devido à 
implantação de acessos com rampas de geometrias incorretas ou obstáculos. O acesso de veículos 
aos lotes e seus espaços de circulação e estacionamento deve ser feito conforme orientações da 
NBR 9050 (Figura 5-130), de forma a não interferir na faixa livre de circulação de pedestres, sem 
criar degraus ou desníveis.  
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Figura 5-130: Esquema de acesso de veículos aos lotes segundo a NBR 9050.  

Fonte: ABNT, 2015.  

Em 44% dos PGVs do levantamento, existe rampa que não interfere na faixa livre de circulação de 
pedestres e 30% dos casos possuem acesso no mesmo nível da calçada, sem inclinações. Em sete 
casos (26%), há rampa implantada de maneira incorreta, que atrapalha a circulação na calçada 
(Figura 5-131). A Fundação Centro Integrado de Apoio ao Portador de Deficiência – FUNAD é o único 
equipamento do levantamento que apresenta sinalização tátil direcional e de alerta na face de quadra 
do acesso de veículos ao lote.  

 
Figura 5-131: Acesso de veículos ao Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena com 

interferência na circulação de pedestres e com rampa incorretamente implantada. 
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 

Outro aspecto importante relacionado à acessibilidade dos PGVs é a existência de vagas de 
estacionamento exclusivas para pessoas com deficiência e idosos. Em João Pessoa, as vagas 
deverão atender aos percentuais de 5% para pessoas idosas e de 2% para pessoas com deficiência 
ou dificuldade de locomoção, do total de vagas oferecidas, conforme as Resoluções do Conselho 
Nacional de Trânsito – CONTRAN 303 e 304, respectivamente, de 18 de dezembro de 2008, bem 
como o Artigo 41 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e o Artigo 47 da Lei 13.146/2006 (Estatuto 
da Pessoa com Deficiência).  

Dos equipamentos pesquisados, 56% cumprem reserva de vagas (Figura 5-132), porém, apesar da 
existência da obrigatoriedade estabelecida pelos instrumentos citados no parágrafo anterior, ainda 
há 41% que não ofertam vagas exclusivas para idosos e pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida.  
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Figura 5-132: Vagas exclusivas a pessoas com deficiência e idosos do Centro Cultural e Shopping Sul. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018 

5.1.5 Dados da mobilidade de pedestres 

5.1.5.1 Divisão modal 

Nas viagens estimadas na pesquisa OD, a presença do deslocamento integralmente a pé é de 26,9% 
do total de viagens diárias (Figura 5-133). Considerando ainda que as viagens de transporte coletivo 
representam 20,7% do total e que para chegar e sair dos pontos de ônibus o usuário percorre um 
trecho a pé, fica claro a importância do “andar a pé” em João Pessoa. 

 
Figura 5-133: Panorama da mobilidade: divisão modal (Pesquisa OD 2018).  

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

5.1.5.2 Caraterização das viagens a pé: usuário 

a) Caraterização do usuário – faixa etária 

O maior grupo de pedestres são os que estão em idade escolar, de 0 a 17 anos (40,4% das viagens). 
Em seguida, as faixas etárias em idade laboral ou com tarefas de cuidado (18 a 39 e 40 a 59 anos) 
totalizam 48,2% dos deslocamentos. O idosos têm uma menor participação com 11,5% das viagens 
(ver Figura 5-134).  

 
Figura 5-134: Viagens a pé – faixa etária (Pesquisa OD 2018).   
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 
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b) Caraterização do usuário – distribuição por sexo 

A distribuição por sexo nas viagens da pesquisa OD mostra grandes diferenças, sendo as maiores 
as de bicicleta e moto. No modo de transporte a pé, 59,2% dos pedestres são do sexo feminino e 
40,8% do sexo masculino. As mulheres realizam 18,4% viagens a mais que os homens, pois, embora 
as dinâmicas de cuidado estejam evoluindo para uma situação mais equitativa, o cuidador dos bebês 
e crianças costumam ser mães, avós ou outra pessoa da família ou entorno (ver Figura 5-135).  

 
Figura 5-135: Viagens a pé – distribuição por sexo (Pesquisa OD 2018).  

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

c) Caraterização do usuário – faixas de renda 

O deslocamento a pé não tem custos diretos associados para o usuário, nem precisa de um meio de 
transporte motorizado. As faixas de menor renda, até 3 salários mínimos, representam 79,5% das 
viagens de pedestres (ver Figura 5-136).  

 
Figura 5-136: Viagens a pé – distribuição por renda (Pesquisa OD 2018).  

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

Avaliando a distribuição modal em função das faixas de renda, a relação entre modos ativos e 
motorizados e renda é importante: 48,4% das viagens de pessoas com rendimento menor que um 
salário mínimo são a pé, e mais da metade das viagens de pessoas com maior poder aquisitivo 
(acima de três salários mínimos) são por meios motorizados, principalmente automóvel. Na faixa de 
3 a 5 SM, 50,8% das viagens são de automóvel; de 5 a 10 SM são 67,9% das viagens; e maior que 
10 SM são 71,4% das viagens (ver Figura 5-137).  
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Figura 5-137: Viagens por faixa de renda e modo de transporte (Pesquisa OD 2018).  

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

d) Caraterização da viagem – motivos 

Como detalhamos em gráficos anteriores, os deslocamentos a pé coletados na pesquisa OD 
acontecem nas faixas etárias de idade escolar. É por isso que o maior motivo no destino das viagens 
de pedestres é por motivo “estudo” (36%), seguido do motivo “acompanhante” (15,4%). Pela 
fragilidade do pedestre no sistema urbano, os alunos do ensino infantil e fundamental I precisam ser 
acompanhados por adultos cuidadores para garantir a sua segurança e conforto.  

O motivo “trabalho” representa 15,3% das viagens a pé, pois muitos dos trajetos por motivo laboral 
são realizados em transporte coletivo ou individual. O motivo “lazer” é associado a 10% das viagens, 
7,1% a “compras” e 4,2% a saúde (ver Figura 5-138). 

Figura 5-138: Viagens a pé – motivo (Pesquisa OD 2018). 
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

Observando a relação entre motivos e distribuição de faixas de renda, fica clara a maior variação nos 
percentuais de “estudo”: 25,5% das viagens a pé das rendas menores que 1 SM até 17,8% das 
viagens a pé das rendas maiores que 10 SM (ver Figura 5-138). 

Os outros motivos têm uma distribuição semelhante (ver Figura 5-139). 
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Figura 5-139: Viagens por faixa de renda e motivo (Pesquisa OD 2018).  
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

e) Perfil do pedestre 

Destacando os maiores valores dos dados coletados, o pedestre pessoense pode ser descrito como 
uma pessoa do sexo feminino, de baixa renda (0 a 3 SM), cujos deslocamentos são por estudo 
(menores em idade escolar) e para acompanhar dependente (ver Figura 5-140). O perfil responde ao 
descrito como mobilidade de proximidade.  

 

Figura 5-140: Perfil do pedestre (Pesquisa OD 2018). 
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

Para conceber um espaço público que apoie o bem-estar de bebês e crianças, cuidadores, idosos e 
pessoas com deficiência, o desenho urbano deve abordar o conforto e segurança das mulheres, pois 
o trabalho doméstico e de cuidado não está restrito ao lar. Eles exigem uma quase ligação constante 
com a cidade.  

f) Caraterização do usuário – pessoas com deficiência 

Do total de viagens realizadas por modos ativos pelas pessoas com deficiência, 28,8% são realizadas 
a pé e 3,8%, de bicicleta, assim como 21,3% são realizadas de ônibus; sendo esses valores 
percentuais um pouco superiores à divisão modal geral da pesquisa OD. Entre as deficiências 
registradas, as pessoas com deficiência física são aquelas que realizam mais deslocamentos a pé e 
de bicicleta (ver Figura 5-141).  
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Figura 5-141: Panorama da mobilidade: viagens realizadas a pé e bicicleta por pessoas com deficiência 

(Pesquisa OD 2018).  
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

 

5.1.5.3 Caraterização das viagens a pé: localização 

Para a elaboração dos diversos conteúdos sobre mobilidade ativa do presente PDMU, foram 
aplicados modelos tradicionalmente utilizados com transporte motorizado aos modos a pé e de 
bicicleta. Específicamente no modo a pé, o Plano busca ir além da avaliação das infraestruturas 
físicas e calçadas; querendo entender as dinâmicas espaciais da mobilidade sustentável. 

 

a) Microrregião de João Pessoa: viagens a pé intramunicipais e intermunicipais 

Avaliando a origem e destino das viagens a pé realizadas na Microrregião de João Pessoa, 
observamos que a maioria é intramunicipal, tendo destaque o município de João Pessoa, com um 
percentual de 93,5% de viagens internas. Porém, os demais municípios da microrregião também 
apresentam um alto volume de viagens a pé intramunicipais: 84,5% em Santa Rita, 80,8% em 
Lucena, 79,3% em Bayeaux, 75,0% em Conde e Cabedelo com o valor mais baixo, 67,9%, devido a 
sua proximidade com João Pessoa (ver Figura 5-142).  
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Figura 5-142: Localização das viagens a pé na Microrregião de João Pessoa (Pesquisa OD 2018).  

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

b) Município de João Pessoa: viagens a pé intrabairros e interbairros 

João Pessoa registrou na pesquisa OD um volume de cerca de 290 mil viagens a pé por dia. 
Desagregando as informações por bairros, foram representados dois tipos de dados: o volume de 
viagens a pé por bairro (até 30.000 viagens) e a localização (intrabairro e interbairro).  

As grandes centralidades municipais como a região do Centro, a Av. Epitácio Pessoa ou a Av. 
Senador Ruy Carneiro têm uma grande distribuição modal motorizada e não motorizada, 
apresentando um menor volume de viagens a pé desde a origem até o destino: o Centro registrou 
7,7 mil viagens exclusivamente a pé, sendo 62,5% intrabairros. 

Os dados das viagens a pé são mais elevados onde há alto dinamismo residencial e comercial, sendo 
a maioria dessas viagens intrabairro. Nesses bairros o uso do solo residencial é complementado com 
atividades não residenciais que ocorrem de maneira dispersa pelo território urbano, seja nos miolos 
de bairros ou em eixos específicos com concentrações de comércio e serviços, situação que gera o 
grande número de viagens exclusivamente a pé em vias como a Av. Josefa Taveira (Bairro 
Mangabeira), a Av. Des. Santos Estanislau (Bairro Oitizeiro) ou a Av. Cruz das Armas (Bairro Cruz 
das Armas). 

Destacamos Mangabeira (27,2 mil viagens a pé por dia, sendo 90,5% intrabairro), Otizeiro (20,5 mil 
viagens a pé, 83,2% são intrabairro), Cristo Redentor (15 mil viagens a pé, 80,1% são intrabairro) e 
Alto do Mateus (12 mil viagens a pé, 92,4% são intrabairro) (Figura 5-143). 
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Figura 5-143: Características dos deslocamentos em João Pessoa: total de viagens a pé por bairro (Pesquisa 

OD 2018).  
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

c) Município de João Pessoa: atração e produção de viagens a pé  

Um outro olhar sobre os 290 mil trajetos exclusivamente a pé por dia registrados na pesquisa OD de 
João Pessoa foi a caracterização dos bairros de acordo com a produção e atração de viagens.  

Esta metodologia de modelagem é tradicionalmente usada para o planejamento dos sistemas de 
transportes, para tentar prever demandas futuras. Aplica-la ao modo a pé aporta dados muito 
interessantes sobre a intensidade de pedestres em cada bairro. 

Avaliando a franja horária matutina das 6h até 8:59h, foram produzidos três perfis de geração de 
viagens: (1) bairro atrator de viagens, quando o número de viagens com destino no bairro é maior do 
que as viagens com origem no bairro; (2) bairro produtor de viagens, quando o número de viagens 
com origem no bairro é maior do que as viagens com destino no bairro; e (3) neutro, quando o número 
de viagens com origem e destino no bairro é equilibrado (ver Figura 5-144).   

Dos bairros atratores de viagens, destaca-se o Centro, com 8,2 mil viagens exclusivamente a pé com 
destino no bairro, e mil viagens com origem no bairro.  
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Figura 5-144: Características dos deslocamentos em João Pessoa: produção e atração de viagens a pé por 

bairro (Pesquisa OD 2018).  
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

Avaliando-se os bairros com maior número de viagens a pé na totalidade do dia, percebe-se que eles 
podem ser classificados como “neutros”, o qual confirma o caráter misto descrito antes (solo 
residencial complementado com atividades não residenciais de comércio e serviços): Mangabeira 
(5,7 mil viagens a pé com origem no bairro e 6,3 viagens a pé com destino no bairro), Oitizeiro (4,3 
mil viagens a pé com origem no bairro e 3,9 mil viagens a pé com destino no bairro), Cristo Redentor 
(3,2 mil viagens a pé com origem no bairro e 3,3 mil viagens a pé com destino no bairro) e Alto do 
Mateus (2,4 mil viagens a pé com origem no bairro e 2,1 mil viagens a pé com destino no bairro). 

Entre os bairros classificados como “produtores” de viagens, estão Roger, Tambauzinho, 
Expedicionários, Ernani Sátiro e Planalto Boa Esperança. 

5.1.6 Infraestrutura e dinâmicas 

5.1.6.1 Mobilidade de proximidade: equipamentos de educação, saúde e praças 

A mobilidade de proximidade é importante para as pessoas com deficiência, idosos, população infantil 
e seus cuidadores, pois, para suas dinâmicas cotidianas, o deslocamento é feito principalmente a pé, 
sem acesso a transportes motorizados. Assim, a rede de infraestruturas para pedestres (calçadas, 
cruzamentos, faixas de pedestre, semáforos, mobiliário urbano etc.) determina o nível de conforto e 
segurança da caminhada.  
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Ainda não sendo o único elemento a considerar na rede do modo a pé, as calçadas configuram um 
elemento prioritário no desenho urbano. Na figura a seguir, os bairros estão classificados pelo nível 
de existência de calçada por extensão viária (ver Figura 5-145). Comparando-se a figura com a 
anterior de total de viagens a pé por bairro (Figura 5-144), pode-se observar que os bairros com maior 
volume de viagens exclusivamente a pé não têm a rede de calçadas completa: Mangabeira (61 a 
80% sobre o total do viário), Oitizeiro e Cristo Redentor (41 a 60% sobre o total do viário) e Alto do 
Mateus, com valor mais baixo (21 a 40% sobre o total do viário).  

Contudo, as macrozonas Norte, Centro e Epitácio têm as redes mais consolidadas, com um índice 
de 81 a 100% de presença de calçadas nas vias (bairros Centro, Tambiá, Jaguaribe, Torre, Treze de 
Maio, Bairro dos Estados, Expedicionários, Pedro Gondim, Manaíra e Tambaú).  

 
Figura 5-145: Indicador de existência de calçadas por extensão viária.  

Fonte: SEPLAN 2012, CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

Para o diagnóstico mais detalhado da mobilidade de proximidade, foram selecionados os 
equipamentos de educação municipal de educação (ensino infantil e Fundamental I), os 
equipamentos de saúde da família e a rede de praças municipais, pois constituem uma rede onde, 
além do deslocamento ser feito principalmente a pé, os trajetos são realizados diariamente para 
estudo, cuidado e lazer. Embora a densidade desses equipamentos e distribuição pelos bairros seja 
boa, a rede física existente para os pedestres, principalmente as calçadas e cruzamentos, ainda está 
incompleta e apresenta uma cobertura parcial. 

A estratégia para o diagnóstico foi delimitar áreas de proximidade, em regiões de até 400 metros de 
distância dos equipamentos. No campo do planejamento urbano, as distâncias de 400-500 metros 
são estabelecidas para definir o conceito de “proximidade” ou definir uma vizinhança (cinco minutos 
a pé para um adulto saudável).  
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Estabelecer como critério a avaliação das calçadas dos entornos de 400 metros dos equipamentos 
é a base para estabelecer categorias, propor metas e patamares de condições mínimas de 
acessibilidade, lembrando que a definição de proximidade não pode ser determinada apenas com 
relação à distância física, mas sim pela existência de barreiras, rotas seguras, adequação às 
condições ambientais, garantindo a qualidade compatível com as normativas existentes e sua 
manutenção. 

a) Educação 

O mapa de proximidade (Figura 5-146) elaborado com a rede municipal de Escolas de Ensino Infantil 
e Ensino Fundamental mostra uma ampla cobertura (94% dos bairros). 

 
Figura 5-146: Rede municipal de Escolas de Ensino Infantil e Ensino Fundamental I e regiões a até 400 

metros, João Pessoa. 
Fonte dos dados: SEMOB, 2017a / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

Na Figura 5-147, de entornos próximos aos equipamentos de educação (até 5º ano de Ensino 
Fundamental), a cobertura das calçadas na extensão viária das vias é distribuída em quatro 
categorias, em função da porcentagem de cobertura de calçadas sobre a extensão de viário. Assim, 
67% dos bairros da cidade apresentam pelo menos 50% de existência de calçadas dentro de um raio 
de 400 metros de equipamentos de educação (ver Quadro 5-2). 
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Figura 5-147: Cobertura de calçadas nas regiões a até 400 metros da Rede municipal de Escolas de Ensino 

Infantil e Ensino Fundamental I em João Pessoa. 
Fonte dos dados: SEMOB, 2012 / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

 

Quadro 5-2: Cobertura de calçadas nas regiões a até 400metros da Rede municipal de Escolas de Ensino 
Infantil e Ensino Fundamental I em João Pessoa.  

Categorias 
Equipamentos 

Educação 

Presença de 
calçadas/viário total 

Bairros 
% do total de 

bairros 

1 75 a 100% 16 25% 

2 50 a 74% 27 42% 

3 25 a 49% 17 27% 

4 0 a 24% 4 6% 

Fonte dos dados: SEMOB, 2012 / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

b) Saúde 

A rede de saúde hospitalar está concentrada ao longo do eixo estruturado pela Avenida Epitácio 
Pessoa, e, por isso, nele há menos unidades vinculadas ao Programa Saúde da Família (USFs). No 
resto da cidade, distribuídas pelos bairros, há uma ampla presença das USFs, como pode-se ver na 
Figura 5-148, com exceção dos bairros que experimentaram um grande crescimento populacional 
nos últimos anos, como o Distrito Industrial ou Gramame, que têm menos unidades. Barra de 
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Gramame, com baixa densidade populacional, não dispõe de nenhuma USF nem área de 
abrangência de outras unidades. 

 
Figura 5-148: Rede municipal de atendimento das USFs – Unidades de Saúde de Família e regiões a até 400 

metros, João Pessoa.  
Fonte dos dados: SEMOB, 2017a / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

 

Na Figura 5-149, de entornos próximos aos equipamentos de saúde (USFs), a cobertura das calçadas 
na extensão viária das vias é distribuída em quatro categorias, em função da porcentagem de 
cobertura de calçadas sobre a extensão de viário. Cerca de 56% dos bairros da cidade apresentam 
50% ou mais de existência de calçadas dentro de um raio de 400 metros de equipamentos de saúde 
(USF) (ver Quadro 5-3).  

Quadro 5-3: Cobertura de calçadas nas regiões a até 400 metros da Rede municipal de USFs em João 
Pessoa.  

Categorias 
Equipamentos Saúde 

Presença de 
calçadas/viário total 

Bairros 
% do total de 

bairros 

1 75 a 100% 12 19% 

2 50 a 74% 24 38% 

3 25 a 49% 16 25% 

4 0 a 24% 12 19% 

Fonte dos dados: SEMOB, 2012 / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 
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Figura 5-149: Cobertura de calçadas nas regiões a até 400 metros da rede municipal de USFs em João 

Pessoa.  
Fonte dos dados: SEMOB, 2012 / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

c) Praças municipais – lazer e esporte 

A importância das praças como local público vem desde a antiguidade. As cidades eram construídas 
partindo de um centro de convivência e de encontros que determinava toda a distribuição do espaço. 
A importância histórica das praças é comumente lembrada em livros da atualidade ao mencionar as 
ágoras gregas e os fóruns romanos, demonstrando o espaço como local de intensa manifestação 
popular. No Brasil, as praças que se assemelham às celebradas praças medievais são raras, aqui o 
espaço seco é caracterizado como largo, pátio e outros6.  

Os principais benefícios das praças são a função social, a criação estética, a ação educativa, a 
importância ecológica e o bem-estar psicológico. Por isso, devem ser criados, não só praças, senão 
espaços verdes sempre que possível. 

O psicólogo ambiental Mathew White, do Centro Europeu para Meio Ambiente e Saúde Humana 
(Universidade de Exeter, UK), publicou um estudo em 2013, realizado com uma pesquisa nacional 
onde foram acompanhados mais de 5.000 domicílios do Reino Unido e 10.000 adultos entre 1991 e 

 
6 https://www.pracas.co/_blog 
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2008 que se mudaram para locais mais próximos de áreas verdes. O estudo mostra que quem vive 
perto da natureza não se beneficia apenas do ar puro e do canto dos pássaros, mas também tem 
mais qualidade de vida do que quem mora no meio da selva urbana das grandes cidades. A proposta 
do estudo era identificar a importância dessas áreas na saúde psicológica das pessoas, como no 
controle do estresse. O resultado é que as pessoas são consideravelmente mais felizes quando vivem 
perto de áreas verdes. Elas demonstram menor cansaço mental, menores índices de depressão e 
mais qualidade de vida. Até o dia de hoje, vários estudos internacionais reforçam os achados. 

Estudo realizado na Universidade de California (WANG et al., 2019) e publicado na revista Health & 
Place (2019) revelou que adolescentes que moram próximo a áreas verdes, como parques e praças, 
estão 36% menos propensos a apresentar problemas de saúde mental. A equipe, da Universidade 
da Califórnia, nos Estados Unidos, descobriu ainda que esses benefícios se estendem para idosos 
acima de 65 anos. 

Em João Pessoa, o número e a distribuição de praças na cidade são grandes: a cidade possui 229 
praças (SEPLAN, 2019), como pode ser observado na Figura 5-150.  No mapa foram destacadas as 
áreas de até 400 metros no entorno delas para mostrar a ampla cobertura e a mobilidade de 
proximidade para os pedestres de cada bairro. Na cidade há 13 bairros sem praças (neles moram 
120 mil pessoas), porém, no caso dos bairros de São José, Penha e Portal do Sol, a presença da 
orla marítima e praias substitui em parte a presença de praças. Assim, pode-se dizer que apenas 10 
dos 65 bairros da cidade, onde moram 13% da população, ainda não tem praças, mas estão nas 
macrozonas Sudeste e Oeste, as quais experimentaram nos últimos anos um aumento significativo 
de população. 

 
Figura 5-150: Rede municipal de praças e regiões a até 400 metros, João Pessoa. 

Fonte dos dados: SEMOB, 2019 / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 
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Cabe destacar que a Prefeitura vem revitalizando praças existentes e criando novas, o que está em 
sintonia com a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, ratificada pelo Brasil no ano 
1989, onde é reconhecido o direito de brincar, colocando-o em pé de igualdade com outros direitos, 
como a educação e os cuidados.  

O mapa da Figura 5-151 realça as praças revitalizadas e o acesso até 400 metros. As praças estão 
localizadas em maior número nas macrozonas de maior densidade demográfica: Centro, Norte, 
Epitácio Pessoa e Nordeste. Mesmo assim, outros bairros mais ao sul e com rendas inferiores 
também tiveram intervenções. 

Das 229 praças municipais, 76 receberam intervenções com obras de revitalização desde o ano 2006. 
É tal a importância para a cidade da rede de praças revitalizadas que, em maio de 2019, foi lançado 
o livro ‘Da casa a praça – Um estudo sobre a revitalização de praças em João Pessoa’, de autoria 
das professoras do Departamento de Ciências Sociais e vinculadas às Pós-Graduações de 
Sociologia e Antropologia da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Mónica Franch e Tereza 
Queiroz. 

 
Figura 5-151: Rede municipal de praças construídas e revitalizadas entre os anos 2006 e 2018, e regiões a 

até 400 metros.  
Fonte dos dados: SEPLAN, 2019 / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

Detalhando a superfície total das praças, o gráfico da Figura 5-152 mostra a distribuição em todas as 
macrozonas da cidade: nas macrozonas Centro, Nordeste e Centro/Sudeste, a área revitalizada é 
maior que a áreas de praças municipais existentes. No Centro/Sul, Sul, Sudeste e Centro/Sudeste, 
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as áreas são muito semelhantes; nas macrozonas Norte e Oeste o protagonismo é das áreas 
recuperadas.  

Só há nove bairros na cidade, onde moram 90 mil habitantes (10,5% da população total estimada na 
cidade para 2018), que não possuem praças que receberam intervenções (Anatólia, Cabo Branco, 
Cuiá, Ilha do Bispo, Jardim Cidade Universitária, João Agripino, João Paulo II e Ponta do Seixas), 
porém os bairros desfrutam de 26.283 m2 de praças já existentes. 

 
Figura 5-152: Comparativo da área (m2) das praças municipais e praças revitalizadas em cada macrozona de 

João Pessoa.  
Fonte dos dados: SEPLAN 2019 / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

 
Figura 5-153: Cobertura de calçadas nas regiões a até 400 metros de praças municipais em João Pessoa.  

Fonte dos dados: SEMOB, 2012 / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 
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Em relação aos entornos próximos das praças municipais (ver Figura 5-153), a cobertura das 
calçadas na extensão viária das vias é distribuída em quatro categorias, em função da porcentagem 
de cobertura de calçadas sobre a extensão de viário. Como pode ser visto no Quadro 5-4, 36% dos 
bairros da cidade possuem apenas 25% de calçadas no entorno de 400 metros de praças municipais. 

Quadro 5-4: Cobertura de calçadas nas regiões a até 400 metros da Rede municipal de Escolas de Ensino 
Infantil e Ensino Fundamental I em João Pessoa. 

 Categorias Praças 
Municipais 

Presença de 
calçadas/viário 

total 
Bairros 

% do total de 
bairros 

1 75 a 100% 1 2% 

2 50 a 74% 3 5% 

3 25 a 49% 37 58% 

4 0 a 24% 23 36% 

Fonte dos dados: SEMOB, 2012 / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

5.1.6.2 Rede prioritária da mobilidade a pé em áreas de grande fluxo de pedestres 

A abordagem adotada no presente estudo considera duas estratégias de intervenção na mobilidade 
a pé: a mobilidade de proximidade, abordada no item anterior; e as áreas urbanas com grande afluxo 
de viagens a pé, sejam as viagens integralmente realizadas a pé, sejam as viagens a pé para acesso 
aos modos motorizados. 

Em relação as áreas de grande afluxo de viagens a pé, existe a necessidade de realização de estudos 
mais aprofundados para a identificação de intervenções físicas que promovam melhorias, 
considerando as especificidades de cada local. 

Normalmente numa cidade existem diversos locais com elevada quantidade de pessoas circulando 
a pé, e João Pessoa não é uma exceção. Assim, a questão que se coloca é: qual local deve ser o 
primeiro a receber um estudo específico para melhoria das condições de circulação a pé? Quais 
critérios técnicos para estabelecer uma hierarquia entre as áreas para estudo? 

Neste item é apresentada a metodologia sugerida para definição de hierarquia de áreas para estudo 
de mobilidade a pé. A ideia central é considerar não só a quantidade de viagens a pé mas também a 
acidentalidade relacionada aos pedestres, como variáveis para identificação de áreas prioritárias para 
intervenção. 

a) Metodologia para caracterização e hierarquização dos bairros  

Os volumes de viagens a pé obtidos na pesquisa OD apontam três problemas principais: dificuldade 
de acesso a áreas de empregos por modos ativos, problemas de circulação em horários de refeição 
e consideração da importância dos trechos a pé para acesso ao sistema de transporte coletivo.  

No presente estudo a rede de mobilidade a pé será constituída pelos bairros de João Pessoa, usando 
indicadores relacionados a quantidade de deslocamentos a pé (viagens exclusivamente a pé mais os 
deslocamentos até os pontos de ônibus) e aos acidentes ocorridos em cada área. Na análise destes 
indicadores, serão identificadas características que permitirão uma hierarquização dos bairros em 
termos de importância para o aprofundamento de estudos. 

Este estudo, portanto, tem como principal objetivo a hierarquização dos bairros em termos de 
relevância para a mobilidade a pé, definindo uma rede referencial de mobilidade a pé constituída pelo 
conjunto de bairros que possuem maior relevância. Uma vez identificados os bairros que constituirão 
a rede referencial de mobilidade a pé, a Prefeitura de João Pessoa poderá deflagrar processos de 
estudos mais aprofundados, seja em termos de pesquisas e coleta de dados, seja em termos de 
projetos de intervenções específicas. 

No processo de análise de classificação dos bairros em termos de viagens a pé, foi escolhida como 
variável-chave a relação entre a quantidade de quilômetros percorridos a pé em determinada zona e 
extensão do sistema viário desta mesma zona, sem considerar a extensão de calçadas, pois a 
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intenção é a obtenção de um indicador comparativo entre bairros utilizando os dados da pesquisa 
OD. 

A quantidade de quilômetros percorridos a pé foi estimada considerando os dados de viagens e 
tempos por zona OD, somados para cada bairro. 

A quantidade de viagens e os tempos envolvidos foi obtida considerando cinco tipos ou parcelas de 
viagens: 

• Parcela 1 (P1): viagens a pé com origem e destino na própria zona OD; 

• Parcela 2 (P2): viagens a pé com origem na zona e destino em outra zona; 

• Parcela 3 (P3): viagens a pé com origem em outra zona e destino na zona; 

• Parcela 4 (P4): tramo a pé de viagens de outros modos com origem na zona; 

• Parcela 5 (P5): tramo a pé de viagens de outros modos com destino na zona; 

As distâncias de viagem foram obtidas considerando os tempos de viagem da pesquisa OD e uma 
velocidade média de caminhada de 4 km/h. 

Desta forma foi possível a produção do indicador de quantidade de quilômetros a pé em cada zona 
OD. 

A extensão linear do sistema viário de cada zona foi obtida considerando o cadastro do sistema viário 
e a divisão de bairros. 

b) Classificação dos bairros 

Utilizando a metodologia descrita anteriormente para a obtenção do indicador de intensidade de uso 
(a divisão da quantidade total de quilômetros percorridos em viagens a pé pela extensão linear total 
do sistema viário para cada zona OD), o gráfico da Figura 5-154 mostra este indicador de intensidade 
de viagens a pé ordenado do maior para o menor valor dos 64 bairros do município de João Pessoa.  

Como pode ser visto, há um pequeno grupo de bairros que concentram os maiores valores de 
intensidade de viagens a pé, indicando a maior relevância destas zonas em termos de volume de 
viagens e quantidade de uso. 

 
Figura 5-154: Indicador de intensidade de viagens a pé por quantidade de bairros.  

Fonte dos dados: Pesquisa OD 2018. / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

 

O Quadro 5-5 e a Figura 5-155 mostram a localização dos bairros por faixa de intensidade de viagens 
a pé. 
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Quadro 5-5: Faixas de classificação de intensidade de uso. 

Faixas 
Quantidade de 

Bairros 
% do total de bairros 

1 > 1 mil 2 3% 

2 Entre 500 e 999 5 8% 

3 Entre 250 e 499 32 50% 

4 Entre 0 e 249 25 39% 

Fonte dos dados: Pesquisa OD 2018. / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

 
Figura 5-155: Faixas de classificação de intensidade de uso.  

Fonte dos dados: Pesquisa OD 2018. / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

c) Metodologia para a obtenção da Hierarquia das Áreas 

Considerando as análises conduzidas no presente estudo, foram adotados três indicadores para a 
definição da Hierarquia das Áreas: 

• Indicador de intensidade de uso; 

• Indicador de quantidade de mortes de pedestres; e 

• Indicador de periculosidade. 

Estes três indicadores foram submetidos a análises estatísticas conjuntas para a definição da 
proposta de hierarquização, partindo da premissa de que cada um deles aporta uma informação 
relevante para o processo de identificação de áreas a serem estudadas. 
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O primeiro indicador traz a relevância da quantidade de uso, ou seja, é prioritário estudar os locais 
que possuem maior quantidade de uso de deslocamentos a pé. 

O segundo indicador incorpora a dimensão da dramaticidade das mortes em acidentes de trânsito, 
ou seja, é prioritário estudar os locais em que mais pessoas morrem nos deslocamentos a pé 
(SEMOB, 2017). 

O terceiro indicador destaca uma dimensão de periculosidade no uso da rede de mobilidade a pé, ou 
seja, é prioritário estudar os locais em que o uso da rede de mobilidade a pé é mais perigoso. Ele é 
definido como a relação entre a quantidade de mortes e a quantidade total de quilômetros percorrido 
nos deslocamentos a pé em cada bairro. Desta forma, quanto maior é o indicador, mais perigoso é 
andar neste bairro.  

Trata-se de indicador extremamente importante na análise de política pública relacionada a 
mobilidade em geral, e em especial neste caso na análise de política pública aplicada à mobilidade 
a pé. O fato de um bairro possuir muitos acidentes pode estar mais relacionado a quantidade elevada 
de uso de deslocamentos a pé. Por outro lado, bairros que possuem menor quantidade de acidentes 
podem possuir indicador de periculosidade maior, indicando a possibilidade de adoção de 
intervenções mais simples de segurança e conforto para os pedestres que reduzam mais 
rapidamente os casos de acidentes. 

d) Análise estatística 

Para a hierarquização dos bairros do município de João Pessoa segundo indicadores relacionados à 
mobilidade a pé, foram utilizadas três variáveis: 

• 1 – 𝑋𝑖  – para cada bairro i, o indicador de intensidade foi calculado como sendo a razão entre 
o total da extensão das viagens a pé (em km) no bairro i pela extensão (em km) do sistema 
viário do bairro i; 

• 2 – 𝑌𝑖  – Indicador de mortes; 

• 3 – 𝑍𝑖  – Indicador de periculosidade. 

Embora existam muitas formas de hierarquizar (algumas até muito sofisticadas com o uso de 
algoritmos), o objetivo principal é obter no final agrupamentos de tal forma que elementos do mesmo 
grupo possam ser considerados semelhantes, e elementos entre grupos possam ser considerados 
muito diferentes.  

Neste trabalho adotou-se um procedimento simples sob ponto de vista operacional para hierarquizar 
os bairros. Cada bairro foi classificado em duas categorias, segundo cada variável de interesse: 

• Bairros cujos valores de 𝑋𝑖 >  𝑥𝑐 foram considerados como áreas com grande volume de 
tráfego de viagens a pé; caso contrário (isto é, 𝑋𝑖 ≤  𝑥𝑐), elas foram atribuídas como áreas 
de baixo volume de tráfego;  

• Bairros cujos valores de 𝑌𝑖 >  𝑦𝑐 foram classificados como áreas com alto índice de acidentes 
de pedestres; caso contrário, como áreas com baixo índice de acidentes de pedestres; 

• Bairros cujos valores de 𝑍𝑖 >  𝑧𝑐 foram classificados como áreas com alto índice de 
periculosidade para pedestres, caso contrário, como áreas com baixo índice de 
periculosidade para pedestres. 

Os limiares 𝑥𝑐 , 𝑦𝑐 , 𝑧𝑐 utilizados neste trabalho são respectivamente as medianas dos valores 

observados de 𝑋𝑖 , 𝑌𝑖 , 𝑍𝑖 . Por exemplo, no caso do indicador 𝑌𝑖 , indicador de mortes, existem pelo 
menos 50% de valores de 𝑌𝑖  que são menores ou iguais a 𝑦𝑐 .  Leitura similar pode ser feita em relação 
às outras variáveis. A mediana é uma estatística descritiva empregada para descrever/representar o 
comportamento de alguma variável de interesse. Ela é conhecida como uma medida robusta, no 
sentido de não sofrer forte alteração na presença de valores fora do padrão. Uma outra medida 
comumente empregada é a média amostral, porém seu valor é bastante influenciado na presença de 
valores fora do padrão (conhecidos na literatura como outliers).   
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No presente estudo, a variável 𝑋𝑖 , referente ao indicador de intensidade de uso, apresenta uma 
distribuição bastante assimétrica. A média amostral dos valores desta variável não estaria 
descrevendo adequadamente o comportamento. Quando a distribuição dos dados apresentar 
simetria, a média amostral e a mediana amostral são muito próximas. Em vista destas observações, 
adotou-se a mediana como limiar nas três variáveis em análise. 

Combinando as partições dicotômicas das três variáveis, foram obtidos oito grupos, reagrupados no 

Quadro 5-6 em quatro hierarquias para facilitar a leitura do território, a saber: 

Quadro 5-6: Hierarquias e grupos homogêneos de bairros segundo a combinação de indicadores. 

Hierarquias  Grupo 
Intensidade de 
viagens a pé 

Mortes  Periculosidade 

H1 111 Alto Alto Alto 

H2 

110 Alto Alto Baixo 

101 Alto Baixo Alto 

100 Alto Baixo Baixo 

H3 

11 Baixo Alto Alto 

10 Baixo Alto Baixo 

1 Baixo Baixo Alto 

H4 0 Baixo Baixo Baixo 

Fonte dos dados: Pesquisa OD 2018. / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

e) Proposta de Hierarquização das Áreas 

Considerando as análises apresentadas no item anterior, a proposta de hierarquização das áreas 
segue a agregação final em quatro grupos, em função dos três indicadores citados. 

Desta forma, são considerados bairros pertencentes à Hierarquia 1 aqueles que possuem indicador 
de intensidade de uso, indicador de mortes e indicador de periculosidade acima da mediana de seus 
respectivos grupos. 

Como Hierarquia 2 estão os bairros com indicador de intensidade de uso acima da mediana, 
enquanto os indicadores de mortes e de periculosidade encontram-se acima e abaixo da mediana de 
seu grupo. 

Como Hierarquia 3 estão os bairros com intensidade de uso abaixo da mediana, enquanto os 
indicadores de mortes e de periculosidade encontram-se acima e abaixo da mediana de seu grupo. 

Como Hierarquia 4 estão os bairros que possuem indicadores de intensidade de uso, de mortes e de 
periculosidade abaixo da mediana de seus respectivos grupos. O Quadro 5-7 a seguir mostra as 
características da sequência de hierarquia adotada. 

Quadro 5-7: Característica da sequência de hierarquia adotada. 

Hierarquia Intensidade de uso Mortes  Periculosidade 

H1 Acima da Mediana Acima da Mediana Acima da Mediana 

H2 

Acima da Mediana Acima da Mediana Abaixo da Mediana 

Acima da Mediana Abaixo da Mediana Acima da Mediana 

Acima da Mediana Abaixo da Mediana Abaixo da Mediana 

H3 

Abaixo da Mediana Acima da Mediana Acima da Mediana 

Abaixo da Mediana Acima da Mediana Abaixo da Mediana 

Abaixo da Mediana Abaixo da Mediana Acima da Mediana 

H4 Abaixo da Mediana Abaixo da Mediana Abaixo da Mediana 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

O Quadro 5-8 a seguir mostra a relação de bairros por hierarquia. 
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Quadro 5-8: Relação de bairros por hierarquia adotada. 

Hierarquia 
Quantidade 
de Bairros 

Bairro Hierarquia 
Quantidade 
de Bairros 

Bairro 

H1 17 

Centro 

H4 17 

Jardim São Paulo 

Varadouro Muçumagro 

Ernani Sátiro José Américo 

Oitizeiro Ipês 

Mangabeira Indústrias 

Alto do Céu Funcionários 

Alto do Mateus Tambauzinho 

Castelo Branco Paratibe 

Brisamar 
Planalto da Boa 
Esperança 

Anatólia Pedro Gondim 

Manaíra Miramar 

Estados Mumbaba 

Cristo Redentor João Agripino 

Valentina Penha 

Água Fria Portal do Sol 

Varjão Ponta do Seixas 

Costa e Silva Mussuré 

H2       15 

São José 

H3 15 

Cuiá 

Tambiá Ilha do Bispo 

Mandacarú Expedicionários 

Grotão Costa do Sol 

Jaguaribe Gramame 

Cruz das Armas Ernesto Geisel 

Tambaú Distrito Industrial 

Roger Cidade dos Colibris 

Torre Aeroclube 

Padre Zé Bessa 

Jardim Veneza Bancários 

Treze de Maio Altiplano Cabo Branco 

João Paulo II Cabo Branco 

Jardim Cidade Universitária Jardim Oceania 

Trincheiras Barra de Gramame 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

 

A Figura 5-156 a seguir mostra a localização dos bairros segundo a hierarquização proposta. 
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Figura 5-156: Hierarquização de bairros.  

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

5.2 Sistema de circulação para ciclistas 

O sistema cicloviário de João Pessoa atualmente possui extensão de aproximadamente 71,5 km, 
representando um aumento de cerca de 75% em relação a 2017, quando mantinha a marca de 40,7 
km. Um dos trechos implantado neste intervalo foi a ciclovia da Av. Ministro José Américo de Almeida 
(Beira Rio) juntamente com a revitalização e requalificação do corredor, com a padronização de 
calçadas para atendimento à microacessibilidade (Figura 5-157). 

  
Figura 5-157: Nova ciclovia na Av. Min. José Américo de Almeida (Beira Rio) implantada em 2018. 

Fonte: SEMOB, 2018. 
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O mapa da Figura 5-158 detalha a espacialização da infraestrutura cicloviária pela cidade de João 

Pessoa. Vale lembrar que na Av. Panorâmica, além da ciclofaixa, uma das faixas de rolamento é 

preferencial para uso de bicicleta no horário de 5h às 8h da manhã (Figura 5-159). Em geral, a rede 

cicloviária implantada apresenta conectividade razoável, visto que se detectam trechos que poderiam 

ser interligados. Na região leste da cidade, há melhor cobertura e conexão, porém, quando se 

aproxima dos bairros a oeste da região sul, percebe-se carência de vias cicláveis.  

 
Figura 5-158: Rede cicloviária de João Pessoa. 

Fonte dos dados: SEMOB, 2019 / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 
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Figura 5-159: Além de ciclofaixa, na Av. Panorâmica, há faixa de rolamento destinada a ciclistas de 5h às 8h 

da manhã. 
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

Um levantamento realizado em 2018 sobre a malha cicloviária das capitais brasileiras aponta João 

Pessoa na 13ª posição do ranking das malhas por quilometragem, ficando atrás das capitais 

nordestinas Fortaleza (4ª posição, com 229,6km) e Salvador (5ª posição, com 213,5km), conforme 

apresenta a Figura 5-160. 

 
Figura 5-160: Malha cicloviária nas capitais brasileiras. 

Fonte dos dados: SITE G1, 2018 / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

 

Quando comparada com a rede viária total, a rede cicloviária de João Pessoa corresponde a 2,86%, 

valor abaixo da média nacional de 3,07% (Figura 5-161). A Figura 5-162 apresenta o ranking da 

proporção da rede viária em relação ao número de habitantes por quilômetro de rede cicloviária, 

considerando as capitais do Brasil. João Pessoa mantém a 13ª posição, situação considerada 

desfavorável comparada com as capitais nordestinas Salvador (em 4º lugar, com 5,65%), Fortaleza 

(5º lugar, com 5,22%) e Aracaju (8º lugar, com 4,07%). 
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Figura 5-161: Percentual da rede cicloviária em relação à rede viária total nas capitais brasileiras. 

Fonte: SITE G1, 2018. 

 

 
Figura 5-162: Número de habitantes por quilômetro de rede cicloviária. 

Fonte: SITE G1, 2018. 

Em junho de 2018, realizou-se o levantamento do estado da rede cicloviária existente em João 

Pessoa, observando 43 pontos da rede. A escolha dos pontos do levantamento se deu ao percorrer 

as ciclovias e ciclofaixas, registrando seções-tipo, ou seja, onde havia mudança nas características 

físicas ou de manutenção da infraestrutura avaliada. A Figura 5-163 apresenta a localização dos 

pontos avaliados. Verifica-se que foram abrangidos os bairros Bessa, Aeroclube, Jardim Oceania, 

Manaíra, Tambaú, Cabo Branco, Portal do Sol, Mangabeira, Valentina e Paratibe. 
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Figura 5-163: Pontos avaliados no levantamento do estado da infraestrutura ciclável. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

A largura das vias cicláveis nos pontos avaliados varia entre 1,5 m, na Av. Gov. Flávio Ribeiro 

Coutinho (em frente ao Pão de Açúcar, próximo à R. Reinaldo Tavares de Melo) (Figura 5-164), até 

4,5 m, na Av. Cabo Branco, próximo ao Bar do Cuscuz (Rua Gregório Pessoa de Oliveira) (Figura 5-

165), com média de 2,40 m considerando todos os pontos.  
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Figura 5-164: Ciclofaixa com largura de 1,5m na Av. Gov. Flávio Ribeiro Coutinho, próximo à R. Reinaldo 

Tavares de Melo. 
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 

 
Figura 5-165: Ciclovia com largura de 4,5m na Av. Cabo Branco, próximo à R. Gregório Pessoa de Oliveira. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 

Acerca do tipo de pavimentação, cerca de 80% dos pontos correspondem à pavimentação asfáltica 

(Figura 5-166) e 20%, à pavimentação em concreto (Figura 5-167). Estes 20% correspondem aos 

pontos localizados na ciclovia da Av. Cabo Branco, desde a orla de Tambaú até a rotatória em 

interseção com a Rua Edvaldo Bezerra Cavalcanti Pinho, onde passa a apresentar pavimentação 

asfáltica, conforme apresenta a Figura 5-168. 
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Figura 5-166: Ciclofaixa com pavimentação asfáltica na R. Francisco Porfírio Ribeiro em interseção com R. 

Laura Tavares Formiga. 
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 

 

 
Figura 5-167: Ciclovia com pavimentação em concreto na Av. Cabo Branco em interseção com R. Alice 

Almeida. 
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 
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Figura 5-168: Ciclofaixa da Av. Cabo Branco na rotatória em interseção com a Rua Edvaldo Bezerra 

Cavalcanti Pinho, com seus dois tipos de pavimento. 
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 

Quando se avalia o estado de manutenção do pavimento da infraestrutura ciclável, em 79% dos 

pontos, o estado encontrado é considerado bom (Figura 5-169). Do percentual restante, 9% dos 

pontos têm manutenção regular, e 12% apresentam condições ruins de manutenção em sua 

pavimentação. Os problemas observados são buracos, desníveis por desgastes da superfície, 

erosão, armadura de aço à mostra e presença de areia sobre a pavimentação (Figura 5-170). A areia 

sobre a ciclofaixa dificulta a visibilidade da sinalização horizontal e causa bastante instabilidade ao 

pedalar, comprometendo, assim, a segurança do ciclista ao trafegar por esses trechos (Figuras 5-

171 e 5-172). 

 
Figura 5-169: Pavimentação com boa manutenção – ciclofaixa da Prof. Luís Alberto Moreira Coutinho com R. 

Prof. Luís Carlos de Lira Neto. 
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 
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Figura 5-170: Pavimentação com manutenção ruim (armadura à mostra e desnível por desgaste da 

superfície) – ciclovia da Av. Cabo Branco, próximo à R. Antônia Rodrigues Gomes e à R. Mirtes Bichara 
Sobreira respectivamente. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 

 

   
Figura 5-171: Pavimentação com manutenção ruim (presença de areia e buracos) – ciclofaixas da R. 

Severino Dias de Oliveira (interseção com R. Josinal Belo da Silva) e R. Sibipiruna (interseção com R. Marcos 
Rosendo da Silva). 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 



Plano Diretor de Mobilidade Urbana da Microrregião de João Pessoa                                                  Consolidação do Diagnóstico 
Contrato n° 02009/2017 – SEMOB/SEPLAN                                                                                                                             PMDU-RL-P6-00-R00_V00 

 

 

                  309 

 

 
Figura 5-172: Pavimentação com manutenção ruim (grossa camada de areia) – ciclofaixas da R. Sibipiruna 

(interseção com R. do Martin Pescador) e Av. Mariângela Lucena Peixoto (R. Genival Meira César). 
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 

Em quase todos os pontos do levantamento há sinalização horizontal, em bom estado de manutenção 

(Figura 5-173). Em alguns locais, a sinalização está bastante desgastada, demandando reforço em 

sua pintura (Figura 5-174). Ressalta-se que o único ponto onde não há sinalização horizontal é o da 

ciclofaixa da Av. Hilton Souto Maior, próximo à interseção com a Av. Gov. Antônio da Silva Mariz 

(Figura 5-175). Vale a pena atentar-se ao fato de que, a partir desde ponto, seguindo na via no sentido 

oeste, não há sinalização horizontal ou vertical, nem delimitadores físicos, descaracterizando 

completamente o espaço como ciclofaixa e tornando o ambiente inseguro e não atrativo aos ciclistas. 
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Figura 5-173: Ciclofaixa com sinalização horizontal em bom estado na R. Paulo Roberto de Souza Acioly, 

interseção com R. Dr. Mirocene Fernando da Cunha Lima. 
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 

 

 
Figura 5-174: Ciclofaixa com sinalização horizontal inadequada com necessidade de pintura na Av. Emília 

Mendonça Gomes. 
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 
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Figura 5-175: Ciclofaixa da Av. Hilton Souto Maior, próximo à interseção com a Av. Gov. Antônio da Silva 

Mariz, descaracterizada, sem sinalização horizontal nem vertical. 
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 

Em 93% dos pontos de pesquisa, há sinalização vertical de via ciclável (Figura 5-176), exceto em 

três casos: na Av. Hilton Souto Maior, próximo à interseção com a Av. Gov. Antônio da Silva Mariz, 

conforme comentado anteriormente, na R. Heotildes Bulhões Pinheiro, em frente ao terminal da linha 

5307, e na R. Prof. João Dehon Araújo Pontes (Figura 5-177), próximo ao restaurante Rancho do 

Sertão. 

 
Figura 5-176: Sinalização vertical na ciclofaixa da Av. Gov. Flávio Ribeiro Coutinho, interseção com R. 

Francisco de Assis Frade. 
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 
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Figura 5-177: Ciclofaixa sem sinalização vertical na R. Prof. João Dehon Araújo Pontes. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 

Os maiores pontos de risco de uma via ciclável são as conversões, pois os motoristas podem não se 

ater aos ciclistas na via, fechando seu caminho inadvertidamente ou mesmo os atropelando, com 

consequências trágicas. Para minimização destes conflitos na circulação, pode-se implantar 

semáforos ou sinalizar a via ciclável com pintura em vermelho ao menos nas interseções (marcação 

de cruzamento rodocicloviário – MCC), enfatizando a circulação dos ciclistas, conforme apontado no 

Volume IV do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito (Sinalização Horizontal) elaborado pelo 

Conselho Nacional de Trânsito. 

Em João Pessoa, a situação é crítica quando se trata da sinalização horizontal de travessia. Em 42% 

dos pontos, não há nenhum tipo de sinalização horizontal de travessia, conforme apresenta a Figura 

5-178. Verifica-se que, no cruzamento, a sinalização horizontal da ciclofaixa é descontinuada, 

situação que se repete em tantas outras interseções pela cidade. 

 
Figura 5-178: Ausência de sinalização horizontal de travessia na ciclofaixa da Av. Emília Mendonça Gomes 

com R. José Dumas Ferreira. 
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 
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Os demais pontos, que correspondem a 58% da amostra do levantamento, apesar de apresentarem 

sinalização horizontal em travessias (Figura 5-179), não possuem a marcação de cruzamento 

rodocicloviário – MCC com destaque do pavimento em vermelho, de acordo com a Figura 5-180, o 

que enfatiza a existência de fluxo de ciclistas naquele local, que, consequentemente, contribui para 

a segurança viária na interseção. 

 
Figura 5-179: Sinalização horizontal em travessia de ciclofaixa na Av. Emília Mendonça Gomes em frente ao 

5º Batalhão da Polícia Militar. 
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 

 

Figura 5-180: Marcação de cruzamento rodocicloviário em caso de ciclofaixa. 
Fonte: Conselho Nacional de Trânsito, 2007. 

Em João Pessoa, há diversos casos onde há partes da sinalização horizontal da ciclofaixa apagadas, 

ou com pintura fraca, ou encobertas por areia ao longo da travessia, como apresentam as Figuras 5-

181 e 5-182, o que prejudica a visualização da sinalização pelos motoristas e acarreta vulnerabilidade 

aos ciclistas durante as conversões dos veículos motorizados.  
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Figura 5-181: Sinalização horizontal de travessia com pintura fraca na ciclofaixa da R. Avelina dos Santos em 

interseção com a R. Layse E. de A. Cavalcante Bastos. 
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 

 
Figura 5-182: Sinalização horizontal de travessia encoberta por areia na ciclofaixa da Av. Prof. Luís Alberto 

Moreira Coutinho em interseção com R. Mario Botelho. 
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 
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Em 53% dos pontos, há obstáculos que impedem a livre circulação dos ciclistas nas infraestruturas 

reservadas a seu uso exclusivo. Durante o levantamento, os principais obstáculos encontrados foram 

buracos (Figura 5-183), grelhas de drenagem de modelos inadequados (Figura 5-184), lixo 

acumulado (Figura 5-185) e conflito com o embarque e desembarque do transporte coletivo (Figura 

5-186). Os buracos provocam trepidação na bicicleta, comprometendo o conforto ao pedalar. Além 

disso, por vezes, ao tentar desviar de buracos, os ciclistas se desestabilizam e podem se acidentar. 

As grelhas de drenagem devem ser implantadas em modelos que não possuem aberturas no sentido 

longitudinal, de maneira que haja a possibilidade de encaixe do pneu da bicicleta ao passar, gerando 

acidentes graves. A situação de conflito dos ciclistas com ônibus, devido à existência de paradas ao 

longo das ciclofaixas, é considerada grave, principalmente nos casos constatados onde as ciclofaixas 

são bidirecionais, ou seja, onde há ciclistas trafegando em ambos os sentidos, aumentando ainda 

mais as chances de acidente. 

 
Figura 5-183: Ciclofaixa da Av. Panorâmica com buracos e superfície que causa trepidação ao pedalar. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 

 
Figura 5-184: Grelha de drenagem de modelo incorreto na ciclovia da Av. Cabo Branco com Av. Epitácio 

Pessoa. 
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 
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Figura 5-185: Lixo em ciclofaixa da Av. Hilton Souto Maior, próximo ao Portal do Sol Residence Privé. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 

 
Figura 5-186: Conflito com ônibus na ciclofaixa da Av. Prof. Luís Alberto Moreira Coutinho. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 

Além dos obstáculos citados, vale a pena chamar atenção para hábitos incorretos da população que 

culminam em obstáculos para os ciclistas, comprometendo a harmonia na utilização do espaço 

urbano, como pedestres trafegando na ciclovia ou ciclofaixa (Figura 5-187), circulação de 

motocicletas em espaço reservado para ciclistas (Figura 5-188) e estacionamento de automóveis 

sobre ciclofaixa (Figura 5-189). 
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Figura 5-187: Pedestre circulando sobre a ciclofaixa da R. Heotildes Bulhões Pinheiro. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 

 
Figura 5-188: Circulação de motociclista em ciclofaixa da R. Rita Xavier de Oliveira. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 
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Figura 5-189: Automóvel estacionado e circulação de pedestre na ciclofaixa da R. Paulo Roberto de Souza 

Acioly. 
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 

Em 28% dos pontos, não há qualquer tipo de delimitador físico, apenas a sinalização horizontal 

longitudinal. É importante frisar que, em cinco destes pontos sem elemento segregador, que é 

responsável por oferecer certa proteção do tráfego de veículos das faixas de rolamento, a velocidade 

de circulação máxima permitida é de 50km/h, caracterizando possível situação de risco para ciclistas. 

Dos pontos onde há delimitadores físicos, 69% correspondem ao tipo tachões (Figura 5-190), e 31% 

são do tipo mureta (Figura 5-191). 

 
Figura 5-190: Delimitador físico tipo tachão na ciclofaixa da Av. Panorâmica. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 
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Figura 5-191: Delimitador físico tipo mureta na ciclofaixa da Av. Cabo Branco. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2018. 

Acerca da velocidade de circulação máxima permitida, em 53% dos pontos do levantamento, a via 

em que estão localizados possui limite de 40 km/h, e 47% tem velocidade máxima de 50 km/h. 

Observa-se que, com exceção da ciclofaixa da Av. Hilton Souto Maior, os pontos do levantamento 

com velocidade máxima de 50 km/h correspondem a ciclovias, ou seja, nas vias de maiores 

velocidades, a infraestrutura para ciclistas proporciona melhor proteção ao ciclista, por apresentar 

isolamento físico do tráfego de veículos motorizados. As ciclofaixas, que por sua vez oferecem 

proteção física mais branda, estão concentradas em vias de tráfego motorizado um pouco mais lento, 

com limite de velocidade de 40 km/h.  
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6. CARACTERIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO  

Para compor a caracterização de estacionamentos em João Pessoa, entre fevereiro e março de 2019, 
realizou-se uma pesquisa específica na região central da cidade. A amostra da pesquisa, 
apresentada na Figura 6-1, compreende 64 quadras e 33 estacionamentos de uso público pagos, ou 
seja, espaços em imóveis ou áreas privadas destinados ao uso do público em geral, mas com o 
estacionamento sujeito à cobrança pela utilização da vaga. 

 
Figura 6-1: Vias e estacionamentos de uso público pagos contemplados na pesquisa. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

 
Nos lotes das vias pesquisadas, predominam os usos do tipo comércio e serviços, conforme a Figura 
6-2. No entorno, há polos geradores de viagem – PGVs variados, relacionados a compras (Shopping 
Tambiá, Hiper Bompreço Lagoa, Bompreço Castro Pinto, Mercado Central), turismo/lazer (Parque 
Solón de Lucena), transporte (Terminal de Integração do Varadouro), saúde (Maternidade Cândida 
Vargas) e educação (Faculdade Internacional da Paraíba – FPB, Lyceu Paraibano e Escola Professor 
Olivina Olivia Carneiro da Cunha). 
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Figura 6-2: Uso do solo e PGVs no entorno da área pesquisada. 
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

 

O levantamento foi feito por meio de filmagens, que posteriormente foram decodificadas, 
possibilitando aferir as principais características dos estacionamentos nas vias e de uso público 
pagos, conforme apresentam os itens a seguir.  

Também foram catalogadas todas as placas de sinalização vertical referentes à regulamentação de 
estacionamento, como proibido estacionar, permitido carga/descarga, zona azul, entre outras. 

 

6.1 Caracterização da oferta de vagas de estacionamento 

6.1.1 Oferta de vagas 

O mapa da Figura 6-3 apresenta a categorização das vias com estacionamento regulamentado (Zona 
Azul), parcialmente permitido, permitido e proibido. As proporções referentes aos tipos de 
estacionamento nas vias são apresentadas na Figura 1-6, verificando-se 82,9% da extensão viária 
com estacionamento permitido, seguidos de 12,5% com estacionamento proibido, 4,2% com 
estacionamento parcialmente permitido, e 0,4% com estacionamento regulamentado (Zona Azul). 
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Figura 6-3: Estacionamento nas vias. 

Fonte dos dados: SEMOB, 2017a / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2017. 

 

 

OBS: Optou-se por não apresentar a quilometragem absoluta, visto que, na base georreferenciada 
fornecida pela SEMOB, a informação de estacionamentos está relacionada ao shape de meio fio, 
e não à rede viária.  

Figura 6-4: Gráfico com extensão das vias sobre tipo de estacionamento. 
Fonte dos dados: SEMOB, 2017a / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2017. 

Estacionamento; 
Permitido na via; 

82,86%

Estacionamento; 
Proibido na via; 

12,53% Estacionamento; 
Parcialmente permitido; 

4,23%

Estacionamento; 
Regulamentado (Zona 

Azul); 0,38%

E
x
te

n
s
ã
o

 d
o

 s
is

te
m

a
 v

iá
ri

o

Estacionamento



Plano Diretor de Mobilidade Urbana da Microrregião de João Pessoa                                                  Consolidação do Diagnóstico 
Contrato n° 02009/2017 – SEMOB/SEPLAN                                                                                                                             PMDU-RL-P6-00-R00_V00 

 

 

                  323 

 

O sistema de zona azul é administrado pela SEMOB, funcionando das 7:30h às 17:30h, e aos 
sábados, de 7:30h às 12:00h. Em 2019, de acordo com a SEMOB, o sistema contava com 1.801 
vagas, sendo 74 especiais, reservadas a pessoas com deficiência e idosos, distribuídas em 30 vias 
da cidade (Figura 6-5).  

Nas vias da amostra da pesquisa, detectaram-se 119 vagas para motocicletas e 649 vagas para 
automóveis na zona azul. Ressalta-se que estes valores consideram as especificações contidas nas 
plantas de estacionamento da SEMOB.  

 
Figura 6-5: Zona azul no contexto da área pesquisada. 

Fonte dos dados: SEMOB, 2019 / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

 

Nos 33 estacionamentos privados pesquisados, há um total de 1.285 vagas. O porte dos 
estacionamentos varia bastante, com amplitude de 14 a 150 vagas, com média de 39 vagas por 
estacionamento, como retrata o gráfico da Figura 6-6. Ressalta-se que 15 estacionamentos, ou seja, 
45% da amostra, não possuem vagas específicas para motos. 
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Figura 6-6: Gráfico com oferta de vagas em estacionamentos privativos pesquisados. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

Com a Figura 6-7, percebe-se que na porção sul há oferta de vagas de maneira mais distribuída entre 
os estacionamentos de uso público pagos pesquisados. Ao norte, próximo ao Shopping Tambiá e ao 
Hiper Bompreço Lagoa, há o estacionamento do Armazém Paraíba, com 150 vagas, a maior oferta 
de vagas entre os pesquisados. 

 
Figura 6-7: Espacialização dos estacionamentos de uso público pagos por número de vagas. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

Além das vagas do sistema de zona azul e dos estacionamentos de uso público pagos, há as vagas 
livres de estacionamento, ou seja, vagas que não possuem qualquer cobrança para utilização. Na 
pesquisa, foi detectado o número de veículos que estavam estacionados nas vias. Admitindo-se que 
o número de veículos estacionados corresponde a vagas livres disponíveis nas vias, ou seja, sem 
necessidade de qualquer tipo de pagamento, observaram-se: 



Plano Diretor de Mobilidade Urbana da Microrregião de João Pessoa                                                  Consolidação do Diagnóstico 
Contrato n° 02009/2017 – SEMOB/SEPLAN                                                                                                                             PMDU-RL-P6-00-R00_V00 

 

 

                  325 

 

• 938 vagas para automóveis no meio fio e 517 no canteiro central; 

• 109 vagas para motocicletas no meio fio e 196 no canteiro central; e 

• 10 vagas para utilitários/vans no meio fio e 3 no canteiro central. 

O panorama geral de oferta de vagas obtido por meio da compilação dos dados da pesquisa é 
retratado no Quadro 6-1. 

Quadro 6-1: Panorama de oferta de vagas de estacionamento constatadas na pesquisa. 

Tipo de vaga Número de vagas % 

Estacionamentos de uso 
público pagos 

1.285 34% 

Zona azul 649 20% 

Vagas livres nas vias 1.455 46% 

TOTAL 3.826 100% 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

 

Com o registro da localização de sinalização vertical referente a estacionamentos realizado na 
pesquisa, é possível entender a distribuição da oferta de vagas específicas na área em estudo, como 
vagas para carga e descarga, motos, idosos/pessoas com deficiência e zona azul em geral.  

Conforme apresentado na Figura 6-8, há poucos locais com vagas para carga e descarga na área 
pesquisada. Observando a sinalização vertical referente a operação de carga e descarga, há vagas 
na Av. Visconde de Pelotas e nos entornos do Hiper Bompreço Lagoa e do Mercado Central, além 
de pontos na Rua Duque de Caxias, na Rua Silva Jardim, na Rua Índio Piragibe, na Av. Dom Pedro 
II, na Rua Marechal Almeida Barreto, na Av. Beaurepaire Rohan e na Av. Francisca Moura.  

 

 
Figura 6-8: Sinalização vertical de vagas com permissão para carga e descarga. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

A Figura 6-9 apresenta a localização da sinalização vertical referente às vagas de estacionamento 
específicas para motos na via. Nota-se que estas se concentram na porção oeste da área 
pesquisada, além do entorno do Hiper Bompreço Lagoa. 
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Figura 6-9: Sinalização vertical de vagas específicas para estacionamento de motos. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

A sinalização vertical referente às vagas públicas na via reservadas para idosos e pessoas com 
deficiência, conforme mostra a Figura 6-10, concentra-se ao norte da Av. Dom Pedro II e a oeste da 
Rua Santo Elias, evidenciando falta de oferta deste tipo de infraestrutura na porção leste da área 
pesquisada. 

 
Figura 6-10: Sinalização vertical de vagas para pessoas com deficiência e idosos. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

A Figura 6-11 apresenta a localização de sinalização vertical referente a zona azul. Percebe-se maior 
concentração do serviço na porção oeste das vias pesquisadas, principalmente na Rua Treze de 
Maio, na Av. Visconde de Pelotas/Rua Rodrigues de Aquino, na Rua Duque de Caxias, na Av. 
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Beaurepaire Rohan, na Rua Irineu Pinto, na Rua da República, na Rua Conselheiro Henrique, na 
Rua Braz Florentino e na Rua Elizeu César. 

 
Figura 6-11: Sinalização vertical de vagas do sistema de zona azul. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

 

A sinalização vertical referente à proibição de estacionamento, apresentada na Figura 6-12, é bem 
distribuída na área pesquisada. Em algumas vias, como Av. Dom Pedro I, Av. Almirante Barroso, Rua 
Diogo Velho, Av. Princesa Isabel, Av. Eurípedes Tavares e Av. Coremas, há diversos trechos em sua 
extensão onde há proibição de estacionamento de veículos na via. Há locais onde é proibido parar e 
estacionar na via apenas na Rua Marechal Almeida Barreto (próximo ao Mercado Central) e na Rua 
Duque de Caxias, em frente a edificações histórias em obras. 

 
Figura 6-12: Sinalização de proibido estacionar. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 
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6.1.2 Estimativa de custo de estacionamento 

No sistema de zona azul, cobra-se R$ 1,50 por cartão, válido por 2 horas. Em dias úteis, a cobrança 
ocorre de 7:30h às 17:30h, e aos sábados, de 7:30h às 12:00h.  

Em relação aos 33 estacionamentos de uso público pagos pesquisados, o valor cobrado varia em 
função do tipo de veículo e do tempo utilizado. Os valores cobrados para automóveis e utilitários/vans 
são bastante similares entre si, com grande amplitude no preço da primeira hora, como apontam as 
Figuras 6-13 e 6-14, indo de R$ 2,00 a R$ 10,00. Para ambos os tipos de veículos, a média da 
primeira hora de estacionamento é de R$ 3,92. 

 
Figura 6-13: Espacialização dos estacionamentos de uso público pagos por preço da primeira hora 

(automóveis). 
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 
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Figura 6-14: Espacialização dos estacionamentos de uso público pagos por preço da primeira hora 

(utilitários/vans). 
Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

 

O preço da primeira hora para motos apresenta amplitude ainda maior do que automóveis e utilitários, 
como aponta a Figura 6-15, indo de R$ 1,50 a R$ 10,00, com média de R$ 3,79. Ressalta-se que 
nem todos os estacionamentos estão representados, pois, em 45% da amostra, não há vagas para 
motos.  

 
Figura 6-15: Espacialização dos estacionamentos de uso público pagos por preço da primeira hora (motos). 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 
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Alguns estacionamentos oferecem descontos em horas seguintes à primeira, além de períodos 
maiores, como 12 horas, a diária ou o mês. De acordo com o Quadro 6-2, as diárias para automóveis 
e utilitários/vans são bastante similares e de grande amplitude de preço, indo de R$ 3,00 a R$ 52,00, 
com médias de R$ 16,77 e R$ 15,09, respectivamente. Para as motos, a amplitude é inferior, com 
valores da diária de R$ 3,00 a R$ 32,00, com média de R$ 10,27. 

Quadro 6-2: Preços médios da diária e mensalidade dos estacionamentos de uso público pagos. 

Tipo de veículo 
Diária (R$) Mensalidade (R$) 

Mínima Máxima Média Mínima Máxima Média 

Automóveis 3,00 52,00 16,77 50,00 250,00 137,17 

Utilitários/vans 3,00 52,00 15,09 50,00 250,00 138,04 

Motos 3,00 32,00 10,27 30,00 250,00 109,09 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

Acerca das mensalidades, considerando os estacionamentos que possuem esta modalidade, para 
automóveis, utilitários e vans, os valores vão de R$ 50,00 a R$ 250,00, com média de R$ 137,17 e 
R$ 138,04 respectivamente. Para as motos, o valor mínimo de mensalidade é de R$ 30,00 e o 
máximo, de R$ 250,00, com média de R$ 109,09. 

Desta forma, considerando a quantidade das vagas de estacionamento de uso público e o preço 
praticado por cada modalidade (considerando o custo médio da primeira hora para automóveis, 
utilitários/vans e motocicletas), tem-se um valor unitário médio ponderado de R$ 1,55 por vaga na 
área pesquisada, de acordo com os valores apresentados no Quadro 6-3. 

Quadro 6-3: Oferta de vagas constatadas na pesquisa de estacionamento. 

Tipo de vaga Número de vagas 
Custo unitário médio 

(R$/1ª hora) 

Estacionamentos de uso 
público pagos 

1.285 
3,86 

Zona azul 649 1,50 

Vagas livres nas vias 1.455 0,00 

TOTAL 3.826 1,55 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

6.2 Caracterização da demanda 

A demanda foi classificada em automóveis, motos e vans/utilitários. Os veículos poderiam estar 
estacionados nas seguintes categorias: 

• Sobre a rua em área permitida (vagas livres);  
• Em local proibido ou sobre a calçada;  
• No canteiro central (vaga livres);  
• Em zona azul. 

O Quadro 6-4 apresenta os resultados da caracterização da demanda, com a distribuição dos 
veículos quanto ao local de estacionamento. Considerando a amostra de maneira agregada, 36% 
estavam estacionados na via, 27% em zona azul, 24% no canteiro central, e apenas 13% em locais 
proibidos ou sobre a calçada.  

Percebe-se que em João Pessoa, assim como em diversas outras capitais brasileiras, facilmente se 
constata a problemática de estacionamentos irregulares. Na pesquisa, chama atenção o alto 
percentual de motos e vans/utilitários estacionados em locais proibidos (31%).  
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Quadro 6-4: Caracterização da demanda da pesquisa de estacionamento. 

Veículos 
detectados na 
pesquisa 

Automóveis 
% 

Automóveis 
Motos 

% 
Motos 

Vans/utilitários 
% 

Vans/utilitários 
Total % 

Veículos 
estacionados 
na via (vagas 
livres de 
cobrança) 

938 42% 109 16% 10 38% 1.058 36% 

Veículos 
estacionados 
em local 
proibido ou 
sobre a calçada 

171 8% 212 31% 8 31% 391 13% 

Veículos 
estacionados 
no canteiro 
central (livres 
de cobrança) 

517 23% 196 29% 3 12% 717 24% 

Veículos 
estacionados 
em vagas de 
zona azul 

628 28% 160 24% 5 19% 794 27% 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

 

6.3 Relação oferta x demanda 

Quando se observa a relação oferta x demanda, a respeito da ocupação da zona azul, conforme 
apresenta o Quadro 6-5, no momento da pesquisa, o número de automóveis estacionados em vagas 
de zona azul quase atingiu o total de vagas especificadas nas plantas de estacionamento da SEMOB, 
correspondendo a uma estimativa de ocupação de 97%. Com relação às motocicletas, o número de 
veículos estacionados constatados em campo ultrapassou o total de vagas de zona azul 
especificadas na área da pesquisa. Esta situação ocorreu devido à ausência de sinalização horizontal 
com a demarcação de vagas. Acerca das vans/utilitários, foram poucos casos registrados, e não há 
vagas de zona azul específicas para esta categoria.  

Quadro 6-5: Ocupação das vagas do sistema de zona azul. 

Veículos detectados na pesquisa Automóveis Motos Vans/utilitários Total 

Veículos estacionados na zona 
azul 

628 160 5 793 

Vagas na zona azul 649 119 - 768 

Ocupação 97% 134% - 103% 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 
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7. CARACTERIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE CARGAS  

O transporte de cargas é responsável pelo escoamento das mercadorias entre as regiões produtoras 

e os centros de consumo. Em áreas urbanizadas, este efeito ocorre em grande escala entre zonas 

industriais, de empreendimentos logísticos, de grandes terminais portuários e aeroportos e, em 

escala menor, nos estabelecimentos pulverizados na mancha urbana, em geral de atendimento 

comercial para suprir as necessidades de consumo da população. 

Apesar de sua importância na economia, é de extrema relevância abordar a problemática do 

transporte de cargas, visto que a circulação de veículos de carga em centros urbanos pode acarretar 

uma série de impactos negativos na infraestrutura viária e na circulação, como: 

• agravamento de congestionamentos nas vias urbanas; 

• danos físicos à malha viária (principalmente no pavimento e na sinalização horizontal); 

• acentuação do conflito com modos ativos (pedestres e ciclistas); 

• acidentes de trânsito (quantitativa e qualitativamente, por geralmente se tratarem de veículos 
maiores); 

• influência na operação do transporte coletivo, devido à ocupação das vias e, muitas vezes, 
baixa velocidade ao circular; 

• poluição ambiental, visual e sonora.  

Frente a este contexto, neste capítulo abordam-se os principais aspectos do transporte de 

mercadorias pela Microrregião de João Pessoa, com ênfase no transporte terrestre. Exploram-se os 

principais equipamentos relacionados à movimentação de cargas na área de estudo, a atuação 

setorial e demarcação de papéis institucionais relacionados a cargas, além das principais 

características do transporte de cargas detectadas nas pesquisas realizadas, referentes às viagens, 

veículos e cargas transportadas. 

7.1 Panorama do transporte de cargas em João Pessoa 

A cidade de João Pessoa funciona como um hub (polo de distribuição de cargas) para a Microrregião 

de João Pessoa e outras localidades, exigindo capacidade viária da BR-230, onde se localizam a 

maioria dos centros logísticos, em atividades de recebimento e expedição de mercadorias. Ocorre 

que, como já mencionado, a rodovia BR-230 está sendo utilizada também como via local urbana, o 

que gera inúmeros problemas de congestionamentos e acidentes de veículos/atropelamentos na 

região. Não há um anel viário mais externo que possibilite o deslocamento do trânsito de cargas, para 

que a BR-230, por cortar toda a cidade, possa ser utilizada para fluxos de caráter predominantemente 

urbano. 

O Centro de João Pessoa se caracteriza como uma região severamente impactada pelos 

engarrafamentos do tráfego, congregando comércios, varejos e diversos estabelecimentos que 

dependem do abastecimento de veículos de carga. Como os espaços são insuficientes para todos 

os veículos, os caminhões para abastecimento do comércio local necessitam disputar vagas de 

estacionamentos com automóveis. Durante a realização da pesquisa de estacionamentos na área 

central de João pessoa, foram detectadas algumas ocorrências de estacionamento irregular de 

veículos de cargas, conforme apresenta a Figura 7-1. 
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Figura 7-1: Veículo de cargas estacionado irregularmente na área central de João Pessoa. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

Para o caso dos grandes atacados, a logística de carga e descarga está concentrada fora da cidade, 

no eixo da BR-230, onde estão localizados estes estabelecimentos, juntamente com as empresas 

transportadoras. Ali são descarregados os bens e mercadorias do varejo, comércio (roupas, 

eletrodomésticos, peças, equipamentos, veículos etc.), e, após, transportados em veículos menores 

para dentro da cidade. Para o caso de combustíveis, os caminhões abastecem em Cabedelo e 

adentram à cidade. Esta operação é conhecida como crossdocking, onde a carga é recebida no local 

de armazenamento, em geral, o centro logístico de distribuição, porém não é estocada, sendo 

expedida rapidamente, com objetivo de ser entregue ao cliente final. 

Não há um regramento a respeito de restrição de circulação de caminhões, seja por peso ou por 

tamanho, em corredores ou áreas específicas da cidade. Ou seja, não há normas e disciplinamento 

sobre a regulamentação do transporte de cargas na cidade, incluindo roteirização de percursos para 

distribuição de bens e mercadorias. Existe sinalização de locais específicos para carga e descarga 

em João pessoa, havendo grande quantidade de veículos fazendo uso irregular destas vagas. 

Há somente duas leis municipais que abordam o transporte de cargas: i) Lei nº 10.611 de 20 de 

novembro de 2005 – institui o sistema de moto-frete (transporte de encomendas e prestação de 

serviços por meio de motocicletas); e ii) Lei nº 13.170 de 22 de janeiro de 2016 – proíbe o trânsito de 

veículos de tração animal, a condução de animais com carga e o trânsito montado nos locais e 

situações que indica.  

7.2 Principais equipamentos concentradores de movimentação de cargas  

Na Paraíba, a estrutura econômica do estado concentra-se fortemente em serviços, com os governos 

estadual e municipais; e em comércio, com forte dependência de varejo, vestuário e pequenas 

compras. Na Microrregião de João Pessoa, como matéria-prima e produtos, destacam-se o cimento, 

cana-de-açúcar, produtos alimentícios e água mineral. Como principais vias de movimentação de 

carga, é possível citar a BR-101, a BR-230, a PB-004, a PB-008, a PB-025, além da ferrovia. Os 

principais centros concentradores de movimentação de cargas são listados a seguir. 

7.2.1 Distritos industriais 

A Microrregião de João Pessoa dispõe de dois distritos industriais: um às margens da BR-101 (Figura 

7-2) e outro no bairro de Mangabeira (Figura 7-3), na zona sul. Em ambos os distritos industriais, a 
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maioria das unidades industriais são do ramo de bebidas, calçados, movelaria, têxtil, entre outros que 

fazem parte do setor de bens de consumo duráveis da indústria de transformação.  

 
Figura 7-2: Distrito Industrial às margens da BR-101. 

Fonte: GOOGLE EARTH, 2018. 

O distrito industrial às margens da BR-101 tornou-se um polo de produção de cimento. Para atrair 

investimentos e fortalecer o setor de indústria na Paraíba, a Companhia de Desenvolvimento da 

Paraíba – CINEP investiu na infraestrutura do distrito localizado no bairro de Mangabeira. Atualmente 

estão em atividade, no distrito industrial de Mangabeira, aproximadamente 60 empresas. 

O Distrito Industrial está localizado na zona metropolitana de João Pessoa e a apenas 100 km de 

Recife, e está no centro da Região Nordeste, estando próximo a rodovias duplicadas, sem pedágio, 

para as principais cidades da Região, diminuindo a distância para portos e aeroportos internacionais 

da região. 

 
Figura 7-3: Distrito Industrial de Mangabeira. 

Fonte: CINEP, 2018. 
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7.2.2 Porto de Cabedelo 

O Porto de Cabedelo (Figura 7-4) é servido pela Companhia Ferroviária Transnordestina, com 4.238 

km de extensão de malha ferroviária, ligando-o aos estados: Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do 

Norte, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, além de estados de outras regiões. 

O terminal paraibano também tem à sua porta a rodovia federal BR-230 (distante 18 km do Porto), 

que é integrada à BR-101, permitindo a interligação com toda a malha rodoviária federal do país, 

permitindo assim acesso a grandes centros, como Recife (120 km) e Natal (185 km). 

A BR-230 está em obras de responsabilidade do DNIT, compreendendo melhoramentos com 

adequação de capacidade e segurança no segmento localizado entre Cabedelo e Oitizeiro (km 15 ao 

km 28), ampliação de viadutos, duplicação, implantação de variante, passarelas, vias marginais e 

terceiras faixas, restauração e manutenção da pista, adequação e implantação de iluminação pública 

e execução de serviços de drenagem. Por meio dessa obra, será possível disciplinar o tráfego da 

região e adequar a capacidade da rodovia à demanda atual. Entretanto, a BR-230 corta toda a cidade 

de João Pessoa, e tem se transformando em uma rodovia conurbada, tendo o trânsito de veículos de 

cargas compartilhado com o trânsito de veículos particulares e com os ônibus do sistema de 

transporte coletivo da cidade, comprometendo a segurança de todos os usuários da BR-230 e o 

trânsito de veículos de carga. 

De acordo com a Gerência de Operações da Companhia Docas da Paraíba - Docas-PB, em 2018, o 

Porto de Cabedelo registrou crescimento de 17,43% em relação a 2017, movimentando um total de 

1.230.741 toneladas de produtos e matérias-primas. Em 2017, o terminal movimentou 1.048.072 

toneladas e teve crescimento de 11,39% em relação a 2016. 

Em 2018, as cargas mais movimentadas foram derivados de petróleo e combustíveis: foram 

descarregadas 486.742 toneladas de combustíveis, sendo 322.965 de gasolina, 160.827 de diesel e 

2.950 de álcool. A segunda carga mais movimentada no Porto de Cabedelo, em 2018, foi o coque de 

petróleo (petcoke), que é importado dos Estados Unidos e tem como destino final o polo cimenteiro 

da Paraíba e ainda uma empresa no estado do Pará, que importa o produto através do porto 

paraibano. Em 2018, 350.808 toneladas de petcoke passaram pelo porto. 

Apesar da característica importadora, o porto também é uma relevante passagem para o escoamento 

de mercadorias de alto valor agregado do estado para outros países. Em 2018, foram exportadas, 

através do terminal, 70.965 toneladas de produtos, sendo 66.132 toneladas de ilmenita para França 

e 4.833 toneladas de granito para a Itália. Além destas mercadorias, podem-se citar também como 

movimentações em 2018: 245.591 toneladas de malte, 50.502 toneladas de trigo e 26.062 toneladas 

de bentonita. 
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Figura 7-4: Porto de Cabedelo. 

Fonte: COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA – DOCAS-PB, 2018. 

7.2.3 Terminal de Logística de Carga – TECA do Aeroporto Internacional de João 
Pessoa/Presidente Castro Pinto 

No primeiro semestre de 2018, o Terminal de Logística de Carga – TECA do Aeroporto Internacional 
de João Pessoa/Presidente Castro Pinto registrou crescimento nas movimentações de carga 108,4% 
superior em relação ao mesmo período de 2017: nos primeiros seis meses de 2018, foram 
movimentadas 23,2 toneladas no complexo logístico paraibano; já em 2017, foram 11,1 toneladas. 

O setor de importações foi responsável por praticamente todo o processamento de cargas, com 23,1 
toneladas. Os principais volumes importados no período a partir do TECA paraibano foram produtos 
médicos provenientes da China. Por outro lado, as exportações somaram pouco menos de 1 
tonelada. 

O complexo logístico paraibano possui área de armazém alfandegado de cerca de 350m², contando 
com infraestrutura que inclui empilhadeiras e câmaras frias, tendo suas atividades focadas no 
segmento de importação. 

7.2.4 Complexo Logístico e Intermodal da Paraíba – CLIP 

O CLIP (Figura 7-5) é um projeto particular localizado na região da BR-101 (Rodovia BR-101, KM 
101 – Distrito Industrial de Conde), com intuito de abrigar um grande polo de estocagem e distribuição 
de cargas para o estado da Paraíba e outras cidades do Nordeste brasileiro. O projeto tem 
capacidade para 700 carretas, e funciona como Truck Center logístico. No entanto, por ser um 
investimento privado, restringe o usufruto do empreendimento para a totalidade dos operadores, em 
função dos custos envolvidos para sua utilização. 

A localização do CLIP na BR-101 tem as mesmas vantagens apresentadas no Distrito Industrial 
localizado às margens da mesma rodovia. 
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Figura 7-5: Complexo Logístico e Intermodal da Paraíba às margens da BR-101. 

Fonte: NEWLOG, 2019. 

7.3 Circulação de cargas específicas 

Em João Pessoa, a coleta domiciliar de resíduos sólidos é realizada pela Autarquia Municipal 

Especial de Limpeza Urbana – EMLUR e pelas empresas terceirizadas vencedoras de licitação – 

Marquise e Ambiental, sob a fiscalização da EMLUR. Os caminhões compactadores coletam resíduos 

cobrindo o itinerário de todos os bairros da cidade e transportam os resíduos para o Aterro Sanitário 

Metropolitano. As coletas, diurna, noturna, alternadas e diárias, inclusive de madrugada e em áreas 

de difícil acesso, atendem a 94% da cidade. Os 6% restantes referem-se ao recolhimento de resíduos 

domiciliares em áreas de difícil acesso, que conta com uma equipe especifica da EMLUR. Visto que 

nem todos os horários de coleta evitam o pico de circulação na cidade, trazendo, portanto, prejuízos 

à operação do transporte coletivo e ao trânsito de pessoas e veículos em geral. 

Após a coleta, os resíduos sólidos são direcionados ao Aterro Sanitário Metropolitano, que se 

encontra no Bairro Mussuré. Criado em 2003, após a desativação do lixão do Roger, é administrado 

pela empresa FOXX e fiscalizado pelos membros do Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal 

da Área Metropolitana de João Pessoa – CODIAM, formado pelas administrações municipais de João 

Pessoa, Bayeux, Cabedelo, Conde e Santa Rita, municípios atendidos pelo Aterro.  

Acerca da coleta seletiva, a EMLUR vem desenvolvendo ações e projetos para ampliá-la em parceria 

com associações de catadores da Capital. Atualmente, a cidade conta com cinco núcleos de coleta 

seletiva, além do Centro de Triagem que funciona no Aterro Sanitário Metropolitano. A Coleta Seletiva 

consiste em um acordo simbólico com a população – o morador entra com a separação do lixo (seco 

e úmido) e as associações conveniadas à EMLUR com a coleta porta a porta feita pelos agentes 

ambientais, antigos catadores informais. Esse projeto garante a inclusão social dos agentes 

ambientais, ajuda na preservação do meio ambiente e contribui para deixar a cidade mais limpa e 

organizada. 

A respeito do transporte de cargas perigosas, atualmente, na Microrregição, resume-se à distribuição 

de combustíveis, a qual segue normas da legislação própria para este tipo de mercadoria. De acordo 

com o Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas do Estado da Paraíba – SETCEPB, têm 

ocorrido esforços recorrentes por parte dos transportadores para a adoção de equipamentos do tipo 

ITS nas frotas operacionais, com utilização de novas tecnologias para fins do rastreamento de 

veículos, para atenuar os problemas relacionados à segurança e ao controle do transporte das 

cargas. 
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7.4 Atuação setorial e demarcação de papéis institucionais 

A seguir são apresentados os principais agentes intervenientes no cenário do deslocamento de 

cargas na Microrregião de João Pessoa. 

7.4.1  Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa – SEMOB 

Compete à SEMOB, entidade executiva de trânsito de João Pessoa, planejar, projetar e regulamentar 

o trânsito, de acordo com o disposto no Inciso II, do Art. 24, da Lei Federal no 9.503, de 23 de 

setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro – CTB, bem como atender aos 

princípios, diretrizes e objetivos da Política Nacional de Mobilidade Urbana, instituída pela Lei Federal 

nº 12.587, de 03 de janeiro de 2012. Desta forma, cabe à SEMOB estabelecer o regramento e o 

disciplinamento do trânsito de caminhões no âmbito do Município. 

7.4.2 Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT 

Compete ao DNIT a operação e manutenção das Rodovias BR-230 e BR-101 como infraestruturas 

responsáveis pelo escoamento de cargas do Porto de Cabedelo e, ainda, das mercadorias estocadas 

e comercializadas a partir dos Centros Logísticos situados nas margens das rodovias, os quais 

alimentam o mercado consumidor da Microrregião de João Pessoa. Cabe ressaltar que, somado a 

estes deslocamentos do transporte de cargas, encontra-se o tráfego do transporte de passageiros 

local e de passagem, delegando uma enorme complexidade para o desempenho das infraestruturas 

rodoviárias. 

7.4.3 Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba – DER/PB 

Compete ao DER a operação e manutenção da Rodovias PB-004, PB-008, PB-025 e a implantação 
das obras rodoviárias já projetadas, tais como: a Perimetral Sul e a ligação entre a BR-230 e PB-011 
visando o escoamento das cargas do Porto de Cabedelo. 

7.4.4 Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas do Estado da Paraíba – SETCEPB 

O Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas do Estado da Paraíba – SETCEPB é o órgão de 
representação sindical patronal do transporte de cargas com base territorial em todo o estado. É um 
sindicato patronal, fundado em 1986, que tem por finalidade o estudo, a coordenação, a defesa e a 
representação legal das empresas do transporte de cargas em todo o estado da Paraíba. Os projetos 
que desenvolve estão voltados para a produtividade do setor, avanços tecnológicos e aprimoramento 
do processo da logística de cargas. 

O Sindicato está vinculado à Federação do Transporte de Cargas do Nordeste (FETRANSLOG- MA, 
PI, CE, RN, PB), com sede em Fortaleza, e à CNT – Confederação Nacional do Transporte, Órgão 
Federativo do setor de cargas. 

7.5 Análise da demanda do transporte de cargas 

7.5.1 Características dos deslocamentos 

Nas pesquisas de contagens volumétricas, considerando a hora pico da manhã, foi detectada maior 

concentração de circulação de caminhões em postos localizados ao longo da BR-230, principalmente 

no posto entre os bairros Jardim Veneza e Oitizeiro. Além da BR-230, em patamares inferiores 

também há concentração de circulação de caminhões na Av. Hilton Souto Maior e na Av. Dom Pedro 

II. Nos demais postos, constataram-se proporções bastante inferiores de caminhões, evidenciando 

que a BR-230 atua como principal canalizador da movimentação de cargas em João Pessoa (Figura 

7-6). 
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Figura 7-6: Volume de caminhões por posto de pesquisa (H.P.M.). 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2020. 

As pesquisas de contagens volumétricas de veículos de cargas de 24 horas, realizadas nos cinco 
postos de Pesquisa de Linha de Contorno, registraram 11.255 veículos de carga em um dia típico. A 
Figura 7-7 apresenta um gráfico com a concentração horária do volume detectado. Percebem-se 
volumes consideráveis entre 5h e 9h e entre 15h e 18h. O maior volume horário registrado concentra-
se entre 8h e 9h da manhã. 

 
Figura 7-7: Concentração horária do volume de veículos de carga em dia típico. 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 
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Com os resultados das pesquisas de contagens volumétricas e da pesquisa origem e destino de 
cargas, estimou-se a matriz Origem e Destino de Cargas, apresentada no Quadro 7-1, que considera 
o volume médio de um dia típico.  

Quadro 7-1: Matriz Origem e Destino do transporte de cargas (VMD). 

Viagens por caminhão (VMD) 

Destino 

TOTAL 
João Pessoa Bayeux Cabedelo Conde Lucena Santa Rita Externo 

O
ri

g
e

m
 

João Pessoa - - - 56 - 63 2.373 2.493 

Bayeux - - - - - - 57 57 

Cabedelo - - - - - - 382 382 

Conde 56 - - - - - 161 217 

Lucena - - - - - - 22 22 

Santa Rita 56 - - 17 - 55 183 311 

Externo 1.806 156 438 215 17 338 4.802 7.773 

TOTAL 1.918 156 438 288 17 456 7.981 11.255 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2020. 

Analisando a matriz, percebe-se que 55% do total de deslocamentos de cargas tem caráter 
Interno/Externo, ou seja, são viagens com origem ou destino na área de estudo e a outra ponta fora. 
Em seguida, há 43% equivalentes a viagens de caráter Externo/Externo (origem e destino fora da 
área de estudo, consideradas fluxo de passagem).  

Em menores proporções, há as viagens de caráter Interno/Interno, ou seja, sua origem e seu destino 
estão dentro da Microrregião, equivalentes a apenas 3% do total de deslocamentos diários em um 
dia típico. Esta baixa proporção já era esperada devido à localização dos pontos de pesquisa. A 
movimentação interna de cargas se dá entre os municípios de João Pessoa, Conde e Santa Rita. 

O Quadro 7-2 apresenta um resumo com o quantitativo das viagens conforme sua origem e destino. 

Quadro 7-2: Resumo de viagens conforme e origem e destino (VMD). 

Intercâmbio de Viagens Viagens Diárias % 

1 - Externo / Interno 6.150 55% 

2 - Externo / Externo 4.802 43% 

3 - Interno / Interno 303 3% 

Total 11.255 100% 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2020. 

Explorando as viagens de caráter Externo/Externo, de acordo com o Quadro 7-3, que apresenta os 
20 municípios mais frequentemente citados nas entrevistas da Pesquisa de Linha de Contorno, 
verifica-se que a Microrregião de João Pessoa é rota de passagem de viagens de transporte de carga 
com origem ou destino principalmente nas cidades de Recife (PE) e Natal (RN). Outras origens 
relevantes de viagens de passagem de carga são Alhandra (PB), Fortaleza (CE) e Campina Grande 
(PB). Como destino, citam-se Campina Grande (PB), Fortaleza (CE) e Caaporã (PB). 
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Quadro 7-3: Principais origens e destinos das viagens de caráter Externo/Externo (fluxo de passagem de 
cargas). 

Viagens Externo/Externo (VDM) 

Origem Destino 

Municípios Viagens diárias % Municípios Viagens diárias % 

Recife 1.038 21,61% Recife 1.253 26,10% 

Natal 543 11,31% Natal 906 18,86% 

Alhandra 357 7,44% Campina Grande 465 9,68% 

Fortaleza 340 7,08% Fortaleza 283 5,89% 

Campina Grande 271 5,63% Caaporã 168 3,50% 

Caaporã 228 4,75% Pedras de Fogo 133 2,77% 

Mossoró 202 4,20% Currais Novos 131 2,74% 

São Francisco do Para 131 2,74% Jaboatão dos Guararapes 125 2,61% 

Parnamirim 124 2,58% Olinda 111 2,31% 

Guarabira 122 2,55% Balsas 98 2,04% 

Goiânia 98 2,04% Cajazeiras 98 2,04% 

Patos 97 2,02% Mossoró 98 2,04% 

Campinas 84 1,76% Igarassu 86 1,79% 

Embu das Artes 84 1,76% Cuitegi 84 1,76% 

Porto Alegre 84 1,76% Petrolina 84 1,76% 

Várzea 84 1,76% Alhandra 69 1,45% 

Itapororoca 73 1,51% Goiana 69 1,45% 

São Paulo 68 1,42% Castro 56 1,17% 

Itambé 65 1,35% Ipojuca 56 1,17% 

Ares 56 1,17% São Paulo 56 1,17% 

Outras 652 13,58% Outras 372 7,74% 

Total 4.802 100,00% Total 4.802 100,00% 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2020. 

Partindo para as viagens tipo Interno/Externo (Quadro 7-4), as principais origens das viagens com 
destino na Microrregião de João Pessoa partem principalmente de Recife (PE), Campina Grande 
(PB) e Alhandra (PB). Analisando os principais destinos daquelas viagens que partem da 
Microrregião (Quadro 7-5), também há Recife (PE) e Campina Grande (PB) como destaques, 
juntamente com Caaporã (PB). 

Quadro 7-4: Principais origens das viagens de caráter Externo/Interno (destino na Microrregião de João 
Pessoa). 

Viagens Externo/destino MRJP 

Municípios origem 
Viagens 
diárias 

% 

Recife 667 22,45% 

Campina Grande 333 11,19% 

Alhandra 235 7,92% 

Caaporã 171 5,75% 

Natal 159 5,36% 

Pedras de Fogo 152 5,10% 

Cruz do Espírito Santo 127 4,28% 

Gurinhém 105 3,53% 

Jaboatão dos Guararapes 98 3,30% 

Paulista 98 3,30% 

Sapé 83 2,78% 

Guarabira 66 2,22% 
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Viagens Externo/destino MRJP 

Municípios origem 
Viagens 
diárias 

% 

Patos 61 2,05% 

Itapororoca 50 1,67% 

Rio Tinto 38 1,28% 

Mari 34 1,13% 

Camaçari 27 0,92% 

Junco do Seridó 27 0,92% 

Trindade 27 0,92% 

Tubarão 27 0,92% 

Outros 667 13,00% 

Total 2.971 100,00% 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2020. 

Quadro 7-5: Principais destinos das viagens de caráter Externo/Interno (origem na Microrregião de João 
Pessoa). 

Viagens origem MRJP/Externo 

Municípios destino 
Viagens 
diárias 

% 

Recife 528 16,59% 

Campina Grande 309 9,73% 

Caaporã 221 6,95% 

Cruz do Espírito Santo 189 5,95% 

Mamanguape 178 5,61% 

Natal 176 5,54% 

Araçagi 154 4,83% 

Pedras de Fogo 90 2,83% 

Guarabira 81 2,54% 

Sapé 81 2,54% 

Jacaraú 67 2,10% 

Alhandra 56 1,76% 

Itambé 56 1,76% 

Jaboatão dos Guararapes 56 1,76% 

Cajazeiras 56 1,76% 

Gurinhém 56 1,76% 

Belo Jardim 53 1,66% 

Maceió 53 1,66% 

Vitoria de Santo Antão 53 1,66% 

Cuité de Mamanguape 45 1,40% 

Outros 623 19,61% 

Total 3.179 100,00% 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2020. 

Acerca da duração das viagens, conforme o Quadro 7-6 e a Figura 7-8, verifica-se que 59% das 
viagens têm duração superior a duas horas. Este fato pode ser justificado pela alta proporção de 
viagens com origem e/ou destino fora da Microrregião de João Pessoa apresentada anteriormente, 
ou seja, com grandes distâncias a serem percorridas. 
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Quadro 7-6: Duração das viagens do transporte de cargas (VMD). 

Duração das viagens Viagens Diárias 

Até 30 minutos 312 

de 31 a 60 minutos 1.362 

de 61 a 90 minutos 1.108 

de 91 a 120 minutos 1.888 

mais de 120 minutos 6.585 

Total 11.255 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2020. 

 

 
Figura 7-8: Percentual da duração das viagens do transporte de cargas (VMD). 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2020. 

Em relação à frequência das viagens do transporte de cargas, há variações conforme sua origem e 
destino, de acordo com o que apresentam os Quadros 7-7 a 7-9. Tanto para viagens de caráter 
Externo/Externo como para as de caráter Interno/Externo, há predominância de viagens semanais, 
com 22,4% e 15,0% de seus totais respectivamente. Nas viagens de caráter Interno/Interno, 
destacam-se as viagens que ocorrem de três em três semanas (26,5%), ou seja, apesar de serem 
viagens entre os municípios da Microrregião, em seu maior percentual, ocorrem de maneira pouco 
mais esporádica em relação aos fluxos de passagem e àquelas viagens com origem ou destino fora 
da Microrregião.  

Quadro 7-7: Frequência de viagens de caráter Externo/Externo. 

Frequência % VDM 

Semanal 22,4% 

Bimestral 20,8% 

Quinzenal 14,3% 

Mensal 12,6% 

Eventual 9,5% 

De 3 em 3 semanas 5,5% 

Diária 4,4% 

Outros 10,6% 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2020. 
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Quadro 7-8: Frequência de viagens de caráter Interno/Externo. 

Frequência % VDM 

Semanais 15,0% 

De 5 em 5 semanas 13,1% 

Quinzenais 11,7% 

Eventuais 10,2% 

Mensais 7,3% 

Diárias 7,0% 

De 3 em 3 semanas 6,8% 

Outros 28,9% 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2020. 

Quadro 7-9: Frequência de viagens de caráter Interno/Interno. 

Frequência % VDM 

De 3 em 3 semanas 26,5% 

Semanais 18,5% 

De 2 em 2 dias 9,0% 

Quinzenais 5,5% 

Quadrimestrais 5,5% 

De 8 em 8 dias 4,0% 

Eventuais 1,1% 

Outros 29,9% 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2020. 

7.5.2 Características dos veículos 

Ao observar as características da frota detectada nas pesquisas e estimada no modelo, do total de 

veículos de carga médio diário, o percentual mais representativo de 44% é o tipo Toco. Em patamar 

similar, estão os tipos Truck (27%) e Carreta (23%). Em menores quantidades, há os veículos tipo 

Bi-trem (2%), Treminhão (1%) e outros (3%). O Quadro 7-10 e o gráfico da Figura 7-9 apresentam o 

quantitativo obtido. 

Quadro 7-10: Tipos de caminhão (VMD). 

Tipos de Caminhão Viagens Diárias 

Toco 4.991 

Truck 3.086 

Carreta 2.562 

Treminhão 84 

Bi-trem 242 

Outros 290 

Total 11.255  

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2020. 
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Figura 7-9: Percentual de tipos de caminhão (VMD). 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2020. 

Em relação ao número de eixos, conforme o Quadro 7-11 e a Figura 7-10, há predominância de 

caminhões com 2 e 3 eixos, com 44% e 27% respectivamente. Em seguida, há caminhões com 5 

eixos (11%), 6 eixos (9%), 7 eixos ou mais (5%), e, em menor quantidade, caminhões com 4 eixos 

(4%). 

Quadro 7-11: Caminhões por número de eixos (VMD). 

Número de Eixos  Viagens Diárias 

2 eixos 4.991 

3 eixos 3.086 

4 eixos 415 

5 eixos 1.182 

6 eixos 965 

7 eixos ou + 617 

Total 11.255 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2020. 

 

 
Figura 7-10: Percentual dos caminhões por número de eixos (VMD). 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2020. 
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Outro aspecto a ser analisado é o tipo de carroceria dos caminhões. De acordo com o Quadro 7-12 
e o gráfico da Figura 7-11, é notável a predominância de caminhões com baú simples, que 
concentram 42% do volume médio diário.  
 

Quadro 7-12: Caminhões por tipo de carroceria (VMD). 

Tipo de Carroceria  Viagens Diárias 

Porta contêiner 39 

Granel sólido 714 

Carga seca 1.355 

Cegonha 66 

Baú simples 4.730 

Baú frigorífico 903 

Silo 153 

Tanque 563 

Sider (abertura lateral) 917 

Basculante 984 

Outros 831 

Total 11.255 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2020. 

 
Figura 7-11: Percentual dos caminhões por tipo de carroceria (VMD). 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

Em relação à posse dos veículos de carga (Quadro 7-13), 59,9% correspondem a veículos da 
empresa de onde vem a carga transportada, seguidos de veículos próprios dos motoristas que fazem 
frete (20,6%) e de transportadoras (12,2%). Em quantidades menos representativas, há os veículos 
próprios, com o motorista trabalhando como agregado (5,7%), veículos de cooperativa (1,0%) e 
outros (0,5%). 

Quadro 7-13: Caminhões por posse (VMD). 

Posse do veículo Viagens Diárias % 

Veículo da empresa cuja carga é proveniente 6.741 59,9% 

Veículo de transportadora 1.376 12,2% 

Veículo de cooperativa 113 1,0% 

Veículo do motorista, trabalhando como agregado 646 5,7% 

Veículo do motorista, trabalhando com frete 2.324 20,6% 

Outros 55 0,5% 

Total 11.255 100,0% 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2020. 



Plano Diretor de Mobilidade Urbana da Microrregião de João Pessoa                                                  Consolidação do Diagnóstico 
Contrato n° 02009/2017 – SEMOB/SEPLAN                                                                                                                             PMDU-RL-P6-00-R00_V00 

 

 

                  347 

 

7.5.3 Características das cargas transportadas 

Conforme mostra o Quadro 7-14, de acordo com as pesquisas realizadas, 49,9% do volume médio 
de caminhões em um dia típico circulam carregados. Os demais (50,1%) circulam sem nenhuma 
carga em sua carroceria. Segregando as viagens conforme suas origens e destinos, observa-se que 
os perfis de carregamento se mantêm similares, com exceção do perfil das viagens internas, onde 
há predominância da circulação de caminhões circulando vazios (57,3%). 

Quadro 7-14: Carregamento dos caminhões (VMD). 

Origem e destino das viagens 
Com carga Vazio 

Viagens Diárias % Viagens Diárias % 

Interno / Externo 3.109 50,5% 3.041 49,5% 

Interno / Interno 129 42,7% 174 57,3% 

Externo / Externo 2.398 49,9% 2.404 50,1% 

Total 5.636 50,1% 5.619 49,9% 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2020. 

Considerando viagens com caminhões carregados, em apenas 9,5% destas circulam cargas 
perigosas pela Microrregião de João Pessoa. Por meio do Quadro 7-15, verifica-se que não foi 
detectada circulação de carga perigosa em viagens internas, ou seja, com origem e destino nos 
municípios da Microrregião. O maior percentual de cargas perigosas ocorre nas viagens tipo 
Externo/Externo (fluxo de passagem), correspondendo a 10,9% deste tipo de viagens com caminhões 
carregados. 

Quadro 7-15: Caminhões com carga perigosa (VMD considerando caminhões carregados). 

Origem e destino das viagens 
Com carga perigosa Sem carga perigosa 

Viagens Diárias % Viagens Diárias % 

Interno / Externo 272 8,8% 2.837 91,2% 

Interno / Interno 0 0,0% 129 100,0% 

Externo / Externo 261 10,9% 2.137 89,1% 

Total dos caminhões carregados 533 9,5% 5.103 90,5% 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2020. 

Acerca do tipo de cargas transportadas, nas viagens de caráter Externo/Externo, ou seja, com origem 
e destino fora da Microrregião, as principais cargas detectadas foram materiais como pedra, gesso, 
cal, cimento, amianto, mica ou semelhantes, com 28,3% do total de viagens externas diárias (Quadro 
7-16). Também há fluxo de passagem representativo de cargas ligadas a produtos alimentícios, 
sejam preparações ou produtos já processados, equivalente a 11,5% das viagens externas diárias. 

Quadro 7-16: Principais cargas das viagens de caráter Externo/Externo (fluxo de passagem). 

Viagens Externo / Externo 

Principais cargas Viagens diárias % 

Pedra, gesso, cal, cimento, amianto, mica ou de materiais semelhantes 677 28,3% 

Preparações alimentícias e produtos alimentícios processados 276 11,5% 

Vidro e suas obras 108 4,5% 

Lixo 98 4,1% 

Materiais para usina 98 4,1% 

Combustíveis 182 7,6% 

Ar condicionado 84 3,5% 

Sabões, preparações para lavagem, lubrificantes, ceras artificiais, produtos de 
conservação e limpeza, velas e artigos semelhantes, massas e pastas para 
modelar 

84 3,5% 
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Viagens Externo / Externo 

Principais cargas Viagens diárias % 

Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres, suas partes e 
acessórios 

60 2,5% 

Açúcar 56 2,3% 

Abacaxi 56 2,3% 

Outros 616 25,7% 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2020. 

Quando se observam as cargas de viagens que saem da Microrregião para um destino externo 
(viagens de caráter Interno/Externo com origem na Microrregião de João Pessoa), representadas no 
Quadro 7-17, há destaque para bebidas e vinagre (15,9%). Também partem da Microrregião a 
municípios externos cargas de preparações alimentícias e alimentos processados (9,3%) e 
combustíveis/óleos minerais e produtos relacionados (6,2%). 

Quadro 7-17: Principais cargas das viagens de caráter Interno/Externo (com origem na Microrregião de João 
Pessoa). 

Viagens Interno /Externo (origem na MRJP) 

Principais cargas Viagens diárias % 

Bebidas (alcoólicas e não alcoólicas) e vinagres 209 15,9% 

Preparações alimentícias e produtos alimentícios processados 122 9,3% 

Combustíveis minerais, óleos minerais e produtos da sua destilação, matérias 
betuminosas, ceras minerais 

82 6,2% 

Móveis, mobiliário médico cirúrgico, aparelhos de iluminação não 
especificados, anúncios/cartazes/tabuletas/placas indicadoras/luminosos, 
construções pré-fabricadas 

58 4,4% 

Brita 56 4,3% 

Ferro 56 4,3% 

Café 53 4,0% 

Papelão 53 4,0% 

Pneus 53 4,0% 

Água mineral 39 3,0% 

Frutas, cascas de citrinos e de melões 37 2,8% 

Produtos diversos das indústrias químicas 34 2,6% 

Resíduos e desperdícios das indústrias alimentares 34 2,6% 

Gasolina 24 1,8% 

Arroz 22 1,7% 

Botijões de gás 22 1,7% 

Colchões 22 1,7% 

Outros 340 25,8% 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2020. 

No Quadro 7-18 temos que, ainda nas viagens de caráter Interno/Externo, mas desta vez 
provenientes de municípios externos com destino na Microrregião, as principais cargas são pedra, 
gesso, cimento, amianto, mica ou de materiais semelhantes em uma proporção de 11,1% das viagens 
diárias. Outras cargas que se destacam nestas viagens com destino na Microrregião são bebidas 
(alcoólicas e não alcoólicas) e vinagres (8,4%) e alimentos, sejam preparações ou processados 
(7,5%). 
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Quadro 7-18: Principais cargas das viagens de caráter Interno/Externo (com destino na Microrregião de João 
Pessoa). 

Viagens Interno /Externo (destino na MRJP) 

Principais cargas Viagens diárias % 

Pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de materiais semelhantes 199 11,1% 

Bebidas (alcoólicas e não alcoólicas) e vinagres 151 8,4% 

Preparações alimentícias e produtos alimentícios processados 135 7,5% 

Móveis 114 6,4% 

Carnes  112 6,2% 

Alho 98 5,5% 

Plantas e materiais relacionados 98 5,5% 

Mudança 98 5,5% 

Minérios, escórias e cinzas 88 4,9% 

Óleo diesel 84 4,7% 

Animais vivos 64 3,6% 

Brita 61 3,4% 

Frutas 44 2,5% 

Embarcações e estruturas flutuantes 43 2,4% 

Outros 404 22,5% 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2020. 

Considerando as viagens internas à Microrregião de João Pessoa, verifica-se, por meio do Quadro 
7-19, que há grande movimentação de areia, representando 42,3% das viagens diárias internas. 
Também se encontram transporte de água (21,1%), minérios, escórias e cinzas (21,1%), garrafões 
para água mineral (13,0%) e bebidas (alcoólicas e não alcoólicas) e vinagres (2,5%). 

Quadro 7-19: Principais cargas das viagens de caráter Interno/Interno. 

Viagens Interno/Interno 

Principais cargas Viagens diárias % 

Areia 55 42,3% 

Água 27 21,1% 

Minérios, escórias e cinzas 27 21,1% 

Garrafão de 20L para água mineral 17 13,0% 

Bebidas (alcoólicas e não alcoólicas) e vinagres 3 2,5% 

Fonte: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2020. 
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8. SEGURANÇA VIÁRIA  

8.1 Características dos acidentes de trânsito 

Os dados fornecidos pela SEMOB (2018) mostram que em 2017 ocorreram 9.312 acidentes de 
trânsito (Quadro 8-1), sendo: 

• 2.829 (30,4%) sem vítima (todas as pessoas envolvidas saíram ilesas); 

• 6.429 (69,0%) com vítima não fatal (há, pelo menos, um ferido, com lesões leves ou graves); 

• 54 (0,6%) com vítima fatal (há, pelo menos, uma morte, independentemente da quantidade 
de pessoas e de veículos envolvidos). 

Quadro 8-1: Evolução de acidentes por classe (2014-2017). 

Ano Sem vítima 
Com vítima 

não fatal 

Com vítima 

fatal 
Total 

2014 1.434 7.365 71 8.870 

2015 266* 7.724 65 8.055 

2016 1.543 6.507 65 8.115 

2017 2.829 6.429 54 9.312 

*Este número reduzido deve-se ao não registro desde junho de 2014 de 

acidentes sem vítimas por parte do BPTran. 

Fonte dos dados: SEMOB, 2018 / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

Considerando o período de 2014 a 2017, o número de acidentes com vítimas não fatais apresentou 
variações (Figura 8-1) com pico em 2015 (7.724 acidentes), mas com tendência de redução desde 
então, passando a 6.507 em 2016 e a 6.429 em 2017, ou seja, uma redução total de 16,8% entre o 
pico e 2017. O número de acidentes com vítimas fatais tem reduzido desde 2014, indo de 71 
acidentes em 2014 a 54 acidentes em 2017, uma redução total de quase 24% neste período.  

 
Figura 8-1: Gráfico com evolução de acidentes por severidade (2014-2017). 

Fonte dos dados: SEMOB, 2018 / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 
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Os acidentes, de acordo com sua natureza, classificam-se como: 

• Abalroamento: Dois veículos em movimento se cruzam, ou um é ultrapassado, e ocorre 
impacto lateral ou transversal nos cruzamentos; 

• Atropelamento: O(s) pedestre(s) ou animal(is) sofre(m) o impacto de um veículo, estando pelo 
menos uma das partes em movimento;  

• Capotamento: O veículo gira sobre si mesmo, em qualquer sentido, chegando a ficar com as 
rodas para cima, imobilizando-se em qualquer posição; 

• Choque: Há impacto de um veículo em movimento contra qualquer obstáculo físico ou em 
veículo parado (estacionado); 

• Choque com objeto fixo: Colisão de veículo motorizado com objeto estacionário ou fixo (exceto 
veículo estacionado), tais como poste, meio fio, mureta, barranco etc., presente na área da 
via destinada ao trânsito de veículos; 

• Colisão: Veículo em movimento sofre o impacto de outro veículo, também em movimento; 

• Engavetamento: Dois ou mais veículos vão sequencialmente colidindo; e 

• Tombamento: O veículo sai de sua posição normal, imobilizando-se sobre uma de suas 
laterais, sua frente ou sua traseira. 

O Quadro 8-2 traz a distribuição dos acidentes no período 2014-2017. Inicialmente, vale a pena citar 
a limitação desta análise por conta da alta proporção de acidentes sem registro de sua natureza, que 
em 2017 ultrapassa 50% das ocorrências. De acordo com a SEMOB, o alto número de “não 
informado” se deve ao fato de que nem todas as instituições que fornecem os dados à SEMOB têm 
acesso à informação do acidente, mas apenas das vítimas. 

Quadro 8-2: Distribuição de acidentes pela natureza (2014-2017). 

 
Fonte dos dados: SEMOB, 2018 / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

Considerando o período entre 2014 e 2017, as proporções de colisão oscilaram entre 14,63% e 
17,56%, representando a natureza de acidentes mais recorrente nestes anos, com exceção de 2014, 
quando a proporção de abalroamentos foi mais expressiva, com 17,79%. Observa-se também que 
os atropelamentos têm diminuído nestes anos: houve redução de 18% no número absoluto de 
ocorrências entre 2014 e 2017. Por outro lado, a incidência de atropelamentos de animais tem 
aumentado sucessivamente: em 2017, houve registro de 73 atropelamentos de animais, 
representando crescimento de 46% em relação às ocorrências desta natureza em 2014. 

Quando combinadas a natureza e a classe dos acidentes de trânsito (Quadro 8-3), as colisões 
representam a maior proporção dentre os acidentes com vítima ferida entre 2014 e 2017. 
Considerando apenas os acidentes com vítimas fatais, nota-se que, em João Pessoa, os 
atropelamentos correspondem ao maior número de registros nos últimos anos, com pequenas 

Contagem de Teste duplicidade ID B.O.

Número 

de 

acidentes

%

Número 

de 

acidentes

%

Número 

de 

acidentes

%

Número 

de 

acidentes

%

Abalroamento 1.579 17,79% 357 4,43% 529 6,52% 337 3,62%

Atropelamento 737 8,31% 705 8,75% 592 7,30% 604 6,49%

Atropelamento de animal 50 0,56% 115 1,43% 68 0,84% 73 0,78%

Capotamento 40 0,45% 28 0,35% 32 0,39% 30 0,32%

Choque 320 3,61% 288 3,58% 224 2,76% 197 2,12%

Colisão 1.312 14,78% 1.419 17,62% 1.425 17,56% 1.362 14,63%

Engavetamento 9 0,10% 2 0,02% 0 0,00% 1 0,01%

Não informado 3.377 38,05% 3.208 39,83% 3.285 40,48% 4.894 52,56%

Outro 1.448 16,32% 1.933 24,00% 1.960 24,15% 1.813 19,47%

Tombamento 2 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01%

Natureza

20172014 2015 2016
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variações entre 18 e 22 atropelamentos no período. Apesar de pequenas variações absolutas nos 
atropelamentos em acidentes com vítima fatal, proporcionalmente, sua participação tem crescido ano 
após ano: em 2014, os atropelamentos representavam 26% dos fatais, aumentando para 29% em 
2015, 34% em 2016 e 39% em 2017. 

Quadro 8-3: Distribuição de acidentes pela natureza e classe (2014-2017). 

 
Fonte dos dados: SEMOB, 2018 / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

O Quadro 8-4 apresenta a distribuição do número de veículos envolvidos em acidentes registrados 
pela classe. Em 2014, constataram-se 13.873 veículos envolvidos em acidentes de trânsito, 
diminuindo em 2015 e 2016, com 11.987 e 11.544 veículos respectivamente, voltando a subir em 
2017, com 13.354 veículos. Nestes quatro anos, houve predominância do envolvimento de 
motocicletas perante os outros veículos. Em 2015, as motocicletas chegaram a concentrar 59% do 
total de acidentes, decrescendo nos anos seguintes. Em 2017, esta proporção chegou a 45%, a 
menor desde 2014. Vale ressaltar que a proporção de registros de veículos que constam como “não 
informado” tem crescido sucessivamente, com 43% dos registros de 2017, situação esta que limita 
de certa forma a compreensão da problemática por falta de dados. Considerando apenas os 
acidentes com vítimas fatais, as motocicletas novamente surgem como veículo predominante no 
período analisado, chegando ao pico em 2016, quando participaram de 63% de todos os acidentes 
fatais do ano.  

Quadro 8-4: Distribuição de veículos por classe de acidente (2014-2017). 

 
Fonte dos dados: SEMOB, 2018 / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

O Quadro 8-5 mostra os acidentes ocorridos a cada mês para as classes de acidentes sem vítima, 
com vítima não fatal e com vítima fatal. De maneira agregada, considerando os quatro anos, maio 
apresentou a maior concentração de acidentes de trânsito, assim como janeiro representou o mês 
com maior número de acidentes fatais. Analisando ano a ano, observa-se grande variação do mês 
mais carregado: abril em 2014, outubro em 2015, setembro em 2016 e agosto em 2017. 
Considerando os acidentes fatais, os meses de destaque foram novembro (2014 e 2016, junto com 
agosto neste último) e janeiro (2015 e 2017). 

Total SV CV CVF Total SV CV CVF Total SV CV CVF Total SV CV CVF

8.874 1.434 7.371 69 8.055 266 7.724 65 8.115 1.543 6.507 65 9.312 2.829 6.429 54

Abalroamento 1.579 878 691 10 357 32 318 7 529 20 502 7 337 22 310 5

Atropelamento 737 0 719 18 705 0 686 19 592 0 570 22 604 0 583 21

Atropelamento de animal 50 0 50 0 115 0 115 0 68 0 67 1 73 0 73 0

Capotamento 40 3 34 3 28 1 27 0 32 1 30 1 30 0 30 0

Choque 320 79 230 11 288 19 259 10 224 17 202 5 197 15 175 7

Colisão 1.312 468 833 11 1.419 167 1.236 16 1.425 20 1.396 9 1.362 30 1.324 8

Engavetamento 9 6 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

Não informado 3.377 0 3.364 13 3.208 43 3.156 9 3.285 1.485 1.792 8 4.894 2.762 2.124 8

Outro 1.448 0 1.445 3 1.933 2 1.927 4 1.960 0 1.948 12 1.813 0 1.808 5

Tombamento 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

20172015 20162014

Natureza

Total CV CVF Total CV CVF Total CV CVF Total CV CVF

Automóvel 3.048 987 20 1.234 842 19 777 673 9 779 653 12

Bicicleta 521 513 5 505 500 3 449 447 2 460 457 3

Caminhão 169 41 4 58 43 3 42 38 4 44 42 2

Caminhonete 292 100 4 94 62 1 75 67 3 84 71 0

Camioneta 201 63 1 49 36 2 33 31 0 28 26 0

Microônibus 27 15 0 26 24 1 7 7 0 3 2 0

Motocicleta 6.649 6.401 51 7.008 6.890 65 5.748 5.686 57 6.045 5.986 51

Não informado 2.483 2.470 10 2.731 2.718 3 4.170 2.587 10 5.713 2.755 14

Ônibus 399 177 7 261 199 9 177 165 5 167 159 3

Outros 4 3 0 6 6 0 54 54 0 7 7 0

Reboque 15 6 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0

Trator 19 5 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0

Utilitário 46 16 0 11 9 1 11 11 0 24 17 1

2016 2017
Tipo de Veículo

20152014



Plano Diretor de Mobilidade Urbana da Microrregião de João Pessoa                                                  Consolidação do Diagnóstico 
Contrato n° 02009/2017 – SEMOB/SEPLAN                                                                                                                             PMDU-RL-P6-00-R00_V00 

 

 

                  353 

 

Quadro 8-5: Distribuição mensal de acidentes por classe (2014-2017). 

 
Fonte dos dados: SEMOB, 2018 / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

Considerando a dispersão dos acidentes por dia da semana (Quadro 8-6 e Figura 8-2), de maneira 
acumulada, entre 2014 e 2017, há maior frequência de acidentes de trânsito aos sábados. Quando 
se segregam apenas os acidentes com vítimas ou com vítimas fatais, o dia de destaque é o domingo. 
Entende-se que este quadro retrata a problemática generalizada de aumento de acidentes de trânsito 
aos fins de semana, quando geralmente as pessoas se envolvem em atividades sociais onde 
consomem álcool, tornando-se mais suscetíveis a dirigirem embriagadas, com a capacidade 
psicomotora limitada. Observando os padrões ano a ano, o ano de 2017, apesar de apresentar 
concentração dos acidentes com vítima ferida no fim de semana como os demais anos, quando se 
consideram apenas os acidentes fatais, particularmente, tem a segunda-feira como o dia crítico. 

Quadro 8-6: Distribuição de acidentes por classe por dia da semana (2014-2017). 

Dia 
2014 2015 2016 2017 

Total Sv Cv CVF Total Sv Cv CVF Total Sv Cv CVF Total Sv Cv CVF 

Segunda 1.189 212 968 9 1.125 40 1.082 3 1.132 241 886 5 1.349 433 905 11 

Terça 1.188 202 980 6 1.032 47 981 4 1.101 236 859 6 1.239 390 842 7 

Quarta 1.184 220 955 9 1.038 47 982 9 1.064 208 849 7 1.253 415 832 6 

Quinta 1.210 246 959 5 1.114 45 1.058 11 1.081 229 841 11 1.348 455 886 7 

 Sexta 1.272 250 1.009 13 1.225 39 1.171 15 1.228 253 966 9 1.430 459 965 6 

Sábado 1.424 173 1.238 13 1.238 25 1.203 10 1.334 207 1.114 13 1.386 410 967 9 

Domingo 1.407 131 1.262 14 1.283 23 1.247 13 1.175 169 992 14 1.307 267 1.032 8 

Fonte dos dados: SEMOB, 2018 / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019.  

Total Sv Cv CVF Total Sv Cv CVF Total Sv Cv CVF Total Sv Cv CVF

Janeiro 777 264 508 5 719 30 679 10 556 6 545 5 789 244 535 10

Fevereiro 881 275 603 3 622 29 588 5 546 26 517 3 704 221 480 3

Março 867 282 579 6 645 25 618 2 613 27 581 5 844 305 538 1

Abril 887 242 635 10 568 36 525 7 605 37 564 4 756 266 485 5

Maio 816 222 585 9 741 27 705 9 696 140 552 4 875 293 575 7

Junho 617 143 471 3 648 27 615 6 624 129 488 7 601 83 515 3

Julho 537 3 531 3 597 17 576 4 746 145 597 4 767 225 539 3

Agosto 577 2 572 3 565 27 534 4 751 169 574 8 998 277 715 6

Setembro 619 1 614 4 725 19 701 5 762 209 546 7 713 225 486 2

Outubro 722 0 715 7 769 14 750 5 753 232 518 3 698 168 527 3

Novembro 805 0 794 11 747 6 737 4 747 235 504 8 749 241 503 5

Dezembro 769 0 764 5 709 9 696 4 716 188 521 7 818 281 531 6

TOTAL 8.874 1.434 7.371 69 8.055 266 7.724 65 8.115 1.543 6.507 65 9.312 2.829 6.429 54

20152014
Mês

2016 2017
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Figura 8-2: Distribuição de acidentes fatais por dia da semana (2014-2017). 
Fonte dos dados: SEMOB, 2018 / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

O Quadro 8-7 apresenta a distribuição do total de acidentes de trânsito por faixas horárias do dia 
entre 2014 e 2017. Percebe-se que, de maneira geral, há variações graduais ao longo das horas, 
constituindo um padrão similar que é observado entre os anos considerados. Nota-se que, entre 0h 
e 6h, há poucas ocorrências de acidentes, justificada pela baixa circulação de pessoas e veículos 
pelas ruas. A partir de 7h, o número já se eleva consideravelmente, estendendo-se até 21h. 
Agregando os dados de 2014 a 2017, o período crítico quanto à ocorrência de acidentes de trânsito 
em João Pessoa está entre 16h e 20h, em média 9,2 acidentes por minuto. Em 2017, entre 18h e 
19h, houve a maior concentração de acidentes de trânsito por faixa horária dos últimos anos, com 
649 acidentes, que representa uma média de 10,8 acidentes por minuto na cidade. O Quadro 6-8 
evidencia que o padrão de distribuição horária dos acidentes de trânsito com vítimas feridas é 
bastante similar ao padrão do total de acidentes. 

Quadro 8-7: Distribuição horária do total de acidentes (2014-2017). 
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Fonte dos dados: SEMOB, 2018 / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 
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Quadro 8-8: Distribuição horária dos acidentes com vítimas feridas (2014-2017). 
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Fonte dos dados: SEMOB, 2018 / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

Analisando a distribuição horária dos acidentes fatais ao longo dos anos (Quadro 6-9), percebe-se 
que há maiores contrastes de concentração entre as faixas horárias e entre os anos em si. 
Considerando os dados dos quatro anos, são críticas as faixas horárias 12h-13h, 15h-16h e 19h-20h.  

Quadro 8-9: Distribuição horária dos acidentes com vítimas feridas (2014-2017). 
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Fonte dos dados: SEMOB, 2018 / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

8.2 Características das vítimas dos acidentes de trânsito 

Introduzindo as análises por vítimas, o Quadro 8-10 mostra a evolução da taxa de mortes e da taxa 
de vítimas em acidentes de trânsito em João Pessoa. Estas taxas consideram estimativas 
populacionais anuais do IBGE e o número de mortes e feridos registrados. Observa-se que em 2017, 
houve 7.445 vítimas feridas, número que vem em declínio desde 2014. O mesmo ocorre com a taxa 
de vítimas em acidentes de trânsito, que em 2017 apresentou redução significativa de cerca de 17% 
em relação a 2014. Por outro lado, o número de mortes no trânsito reduziu em 2015 e 2016, voltando 
a crescer em 2017. A taxa de mortes em acidentes de trânsito também tem ascendido, com alta de 
16,4% em relação à taxa de 2016. 
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Quadro 8-10: Vítimas de acidentes de trânsito em João Pessoa (2014-2017). 

Ano 
População 
estimada 

(IBGE) 
Mortes 

Taxa de mortes em 
acidentes de 
trânsito por 

100.000 habitantes 

Feridos 
Total de 
vítimas 

Taxa de vítimas 
em acidentes de 

trânsito por 
100.000 habitantes 

2014 780.738 74 9 - 8.546 8.620 1.104 - 

2015 791.438 67 8 -9,5% 8.967 9.034 1.141 3,0% 

2016 801.718 67 8 0,0% 7.551 7.618 950 -17,0% 

2017 811.598 78 10 16,4% 7.445 7.523 917 -3,4% 

Fonte dos dados: SEMOB, 2018 / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

A fim de compreender a realidade de João Pessoa frente aos municípios de porte similar quanto à 
violência em acidentes de trânsito, utilizou-se como parâmetro informações contidas no Sistema de 
Informações da Mobilidade Urbana da Associação Nacional de Transportes Público – SIMOB/ANTP 
publicado em 2018, utilizando dados de 2016 (Figura 8-3). Para cidades de faixa populacional de 500 
mil a 1 milhão, ou seja, o caso de João Pessoa, o SIMOB aponta índice de mortes por habitante de 
20,5, o dobro da situação constatada atualmente, oferecendo, portanto, indícios que, de maneira 
geral, João Pessoa não se configura como um caso grave em relação às vítimas fatais de trânsito. É 
importante ressaltar que, mesmo diante deste quadro, é de extrema relevância que se continuem as 
campanhas de educação e as medidas de fiscalização/melhorias viárias, a fim de minimizar ao 
máximo a gravidade dos acidentes de trânsito. 

 

Figura 8-3: Índice de mortes em acidentes de trânsito por habitante e porte do município. 
Fonte: ANTP, 2018. 

O Quadro 8-11 apresenta a divisão das vítimas feridas e vítimas fatais de acidentes de trânsito por 
sexo entre 2014 e 2017. Percebe que em números absolutos, desde 2015, a quantidade de homens 
mortos em acidentes de trânsito tem crescido, chegando a 64 em 2017. É bastante considerável a 
predominância do percentual de vítimas do sexo masculino: em média, em João Pessoa, os homens 
representam 74% das vítimas feridas e 81% das vítimas fatais.  

Quadro 8-11: Vítimas feridas e fatais por sexo (2014-2017). 

Ano 
Total de 
vítimas 
feridas 

Feridos 
sexo 

masculino 

Feridos 
sexo 

feminino 

Feridos 
sexo não 
informado 

Total de 
mortes 

Mortes 
sexo 

masculino 

Mortes 
sexo 

feminino 

Mortes 
sexo não 
informado 

2014 8.552 6.375 2.127 50 74 57 15 2 

2015 9.039 6.674 2.312 53 67 54 13 0 

2016 7.618 5.642 1.967 9 67 56 11 0 

2017 7.445 5.454 1.952 39 78 64 13 1 

Fonte dos dados: SEMOB, 2018 / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 
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O custo dos acidentes de trânsito em João Pessoa pode ser estimado para o ano 2017, usando a 
metodologia ANTP-SIMOB, que usa o conceito da “disposição a pagar” da sociedade para evitar as 
mortes. Considerando que a metodologia do SIMOB/ANTP utiliza valores distintos para quatro tipos 
de vítima (vítima sem internação, vítima com internação, fatal com atendimento e fatal no local), as 
vítimas reportadas em João Pessoa para o ano de 2017 foram classificadas, a partir dos quantitativos 
de total de mortes e total de feridos. O Quadro 8-12 apresenta os valores estimados. 

Quadro 8-12: Vítimas feridas e fatais por sexo (2014-2017). 

Vítimas 
Datasus JP 

(2016) 1 
JP 2017 

Valor unitário 
(SIMOB/ANTP 2017) 

Valor estimado 

Feridos 
VÍTIMA S/ INTERNAÇÃO 72,8% 5.418 R$         32.547,79 R$       176.343.938,63 

VÍTIMA C/ INTERNAÇÃO 27,2% 2.027 R$       364.578,93 R$       739.001.483,06 

Mortos 

FATALIDADE C/ 
ATENDIMENTO 

76,5% 60 R$   2.318.275,34 R$       139.096.520,54 

FATALIDADE NO LOCAL 23,5% 18 R$   2.210.223,07 R$         39.784.015,31 

Total 7.523 i R$   1.094.225.957,54 
1Considerando os dados do DATASUS de 2016 para João Pessoa, foram utilizadas as proporções de vítimas sem internação e com 
internação e as proporções de fatalidade com atendimento e fatalidade no local. 

Fonte dos dados: SEMOB (acidentes) e valor monetário ANTP-SIMOB / Elaboração: CONSÓRCIO 
CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

Como destacado no quadro, o custo estimado dos acidentes de trânsito em João Pessoa supera a 
cifra de um bilhão de reais somente para o ano de 2017. 

8.3 Bairros críticos por conta de acidentes de trânsito em João Pessoa 

Para a definição dos bairros mais críticos em João Pessoa em relação aos acidentes de trânsito, 
aplicou-se a técnica de severidades que utiliza a Unidade Padrão de Severidade (UPS) criada pelo 
DENATRAN, utilizada pela SEMOB para monitoramento anual dos acidentes de trânsito na cidade. 
A UPS é resultante da soma dos produtos do número de ocorrências por severidade pelo peso obtido 
a partir da relação entre os custos atribuídos a cada nível de severidade, calculada por meio da 
equação: 

UPS = (nº de acidentes SV x1) + (nº de acidentes CV x5) + (nº de acidentes CVF x13) 

Em João Pessoa, há 64 bairros, e, de acordo com dados da SEMOB, apenas Mussuré, localizado às 
margens da BR-101 (sentido Recife) não tem registrado acidentes de trânsito nos últimos anos. O 
Quadro 8-13 classifica os bairros segundo a Unidade Padrão de Severidade utilizando os registros 
de acidentes de trânsito de 2017.  

A classificação observada revela a problemática da segurança viária na Zona Sul de João Pessoa: 
no ranking dos 10 bairros com as maiores UPS, cinco fazem parte da Zona Sul, sendo dois os 
primeiros colocados (José Américo, Gramame, Ernesto Geisel, Valentina e Mangabeira). Apesar de 
Mangabeira não concentrar o maior número de acidentes com vítimas fatais, quando ponderados, 
seus acidentes apontam a maior criticidade entre os bairros, principalmente devido ao alto número 
de acidentes com vítimas feridas em relação aos demais, quase o dobro de acidentes com feridos do 
que Valentina, o segundo lugar em UPS. Na sequência, com acúmulos de UPS similares no ranking 
de 10, há a Zona Oeste, representada pelos bairros Cristo Redentor e Cruz das Armas, e a Zona 
Norte, com o Centro e Torre. Manaíra é o único bairro representante da Zona Leste entre os 10 
bairros mais violentos quanto aos acidentes de trânsito.  
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Quadro 8-13: Classificação dos bairros segundo a Unidade Padrão de Severidade (2017). 

UPS por bairro (2017)   UPS por bairro (2017) - continuação 

# Bairro SV CV CVF UPS   # Bairro SV CV CVF UPS 

1 MANGABEIRA 312 694 4 3.834   33 TAMBAUZINHO 66 56 0 346 

2 VALENTINA 75 348 1 1.828   34 CUIÁ 22 57 0 307 

3 CRISTO REDENTOR 86 318 3 1.715   35 JARDIM VENEZA 12 56 0 292 

4 CENTRO 164 303 1 1.692   36 ILHA DO BISPO 5 46 3 274 

5 MANAÍRA 279 249 2 1.550   37 DISTRITO INDUSTRIAL 5 49 0 250 

6 ERNESTO GEISEL 79 271 1 1.447   38 PEDRO GONDIM 28 43 0 243 

7 CRUZ DAS ARMAS 50 244 8 1.374   39 PARATIBE 10 42 1 233 

8 TORRE 173 217 1 1.271   40 PADRE ZÉ 3 44 0 223 

9 GRAMAME 30 196 5 1.075   41 COSTA E SILVA 8 40 1 221 

10 JOSÉ AMÉRICO 92 184 0 1.012   42 JARDIM OCEANIA 68 28 1 221 

11 OITIZEIRO 24 184 3 983   43 SAO JOSÉ 1 44 0 221 

12 MANDACARU 17 190 0 967   44 JOÃO PAULO II 18 40 0 218 

13 BANCÁRIOS 118 165 0 943   45 TREZE DE MAIO 3 38 0 193 

14 JAGUARIBE 64 167 1 912   46 BRISAMAR 34 24 1 167 

15 BESSA 78 133 1 756   47 GROTÃO 5 30 0 155 

16 CASTELO BRANCO 83 121 3 727   48 PORTAL DO SOL 8 22 0 118 

17 BAIRRO DOS ESTADOS 87 121 2 718   49 EXPEDICIONÁRIOS 35 16 0 115 

18 BAIRRO DAS INDÚSTRIAS 12 134 0 682   50 JARDIM SÃO PAULO 23 18 0 113 

19 VARJÃO 19 116 2 625   51 MUÇUMAGRO 12 20 0 112 

20 MIRAMAR 92 95 0 567   52 TRINCHEIRAS 4 16 1 97 

21 TAMBAÚ 98 93 0 563   53 MUMBABA 1 19 0 96 

22 ÁGUA FRIA 40 101 0 545   54 COSTA DO SOL 8 16 0 88 

23 BAIRRO DOS IPÊS 32 91 3 526   55 PLANALTO DA BOA ESPERANCA 3 16 0 83 

24 CABO BRANCO 72 88 1 525   56 AEROCLUBE 35 9 0 80 

25 ALTO DO MATEUS 14 88 0 454   57 ALTO DO CÉU 2 10 0 52 

26 VARADOURO 24 79 2 445   58 PENHA 4 8 0 44 

27 ALTIPLANO CABO BRANCO 32 78 0 422   59 PONTA DO SEIXAS 5 7 0 40 

28 FUNCIONÁRIOS 12 79 0 407   60 CIDADE DOS COLIBRIS 4 7 0 39 

29 ROGER 5 75 0 380   61 ANATÓLIA 13 4 0 33 

30 JARDIM CIDADE UNIVERSITÁRIA 61 61 1 379   62 JOÃO AGRIPINO 2 5 0 27 

31 TAMBIÁ 26 66 0 356   63 BARRA DE GRAMAME 2 4 0 22 

32 ERNANI SÁTIRO 12 66 1 355   64 MUSSURÉ 0 0 0 0 

* NÃO INFORMADO 18 180 0 918               
Fonte dos dados: SEMOB, 2018 / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

O Quadro 8-14 compara valores das UPS dos anos 2014, 2015, 2016 e 2017 nos 30 bairros 
considerados mais críticos em relação aos acidentes de trânsito em João Pessoa em 2017. 
Analisando as variações acumuladas, verifica-se que as maiores reduções proporcionais de UPS 
localizam-se nos bairros Varadouro (34,5%), patrimônio histórico que vem enfrentando o desafio de 
reconversão urbana e habitação social, e Jardim Cidade Universitária (33,0%), onde há residências 
e centralidades locais com comércio e serviços. Por outro lado, os maiores crescimentos 
proporcionais de UPS referem-se aos bairros Gramame (37,5%), onde têm sido implantados 
recentemente diversos conjuntos habitacionais, Bessa (31,7%), de recente intensificação em sua 
verticalização, e Ernesto Geisel (31,0%), predominantemente residencial.  

Mangabeira desde 2014 se mantém como o bairro mais perigoso em relação a acidentes de trânsito, 
porém, percebe-se redução em seus valores de UPS até 2016, voltando a subir levemente em 2017. 
Neste intervalo, houve redução acumulada de 17% na UPS do bairro. Em 2014, Valentina ocupava 
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o quarto lugar, com UPS inferior ao Cristo Redentor e o Centro, quadro que mudou no ano seguinte, 
quando chegou ao segundo lugar, assim permanecendo até 2017. 

Quadro 8-14: Comparação da Unidade Padrão de Severidade dos 30 bairros mais críticos entre 2014 e 2017. 

# Bairro 
UPS 

2014 2015 2016 2017 Variação (2014-2017) 

1 MANGABEIRA 4.618 4.431 3.721 3.834 -17,0% 

2 VALENTINA 1.993 1.989 1.855 1.828 -8,3% 

3 CRISTO REDENTOR 2.038 1.972 1.598 1.715 -15,8% 

4 CENTRO 2.089 1.962 1.785 1.692 -19,0% 

5 MANAÍRA 1.460 1.463 1.245 1.550 6,2% 

6 ERNESTO GEISEL 1.105 1.484 1.434 1.447 31,0% 

7 CRUZ DAS ARMAS 1.747 1.605 1.384 1.374 -21,4% 

8 TORRE 1.460 1.641 1.266 1.271 -12,9% 

9 GRAMAME 782 988 826 1.075 37,5% 

10 JOSÉ AMÉRICO 1.040 1.032 1.093 1.012 -2,7% 

11 OITIZEIRO 1.247 1.205 1.035 983 -21,2% 

12 MANDACARU 906 869 745 967 6,7% 

13 BANCÁRIOS 1.074 1.011 1.096 943 -12,2% 

14 JAGUARIBE 1.227 1.108 953 912 -25,7% 

15 BESSA 574 662 775 756 31,7% 

16 CASTELO BRANCO 784 784 738 727 -7,3% 

17 BAIRRO DOS ESTADOS 656 681 646 718 9,5% 

18 BAIRRO DAS INDÚSTRIAS 697 751 612 682 -2,2% 

19 VARJÃO 744 764 619 625 -16,0% 

20 MIRAMAR 460 405 513 567 23,3% 

21 TAMBAÚ 540 503 414 563 4,3% 

22 ÁGUA FRIA 653 648 610 545 -16,5% 

23 BAIRRO DOS IPÊS 429 559 515 526 22,6% 

24 CABO BRANCO 462 531 415 525 13,6% 

25 ALTO DO MATEUS 607 539 555 454 -25,2% 

26 VARADOURO 679 697 432 445 -34,5% 

27 ALTIPLANO CABO BRANCO 384 419 471 422 9,9% 

28 FUNCIONÁRIOS 465 510 380 407 -12,5% 

29 ROGER 507 425 463 380 -25,0% 

30 JARDIM CIDADE UNIVERSITÁRIA 566 507 440 379 -33,0% 

Fonte dos dados: SEMOB, 2018 / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

O UPS traz uma informação interessante, mas, para que ele seja representativo do fenômeno e 
permita classificação de grau de periculosidade, é necessário estimar a quantidade de eventos por 
habitante (periculosidade). O Quadro 8-15 e a Figura 8-4 mostram os índices de UPS/habitante de 
cada bairro, para o ano de 2018. O Centro destaca-se completamente dos demais bairros, com 
indicador de 0,53. O segundo bairro (Varadouro) apresenta índice bem mais baixo (0,13), seguido 
por Ernesto Geisel (0,10). Os demais bairros apresentam índices muito parecidos, variando entre 0,2 
e 0,8. Os bairros com menor indicador são Gramame, Jardim Cidade Universitária e Funcionários 
(0,02). 
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Quadro 8-15: UPS/habitante-bairro, 2018, ordem decrescente. 

Bairro UPS/hab  Bairro - continuação UPS/hab 

CENTRO 0,53  BAIRRO DAS INDÚSTRIAS 0,05 

VARADOURO 0,13  MANGABEIRA 0,05 

ERNESTO GEISEL 0,10  ALTIPLANO CABO BRANCO 0,05 

TORRE 0,08  MANAÍRA 0,05 

VALENTINA 0,08  MIRAMAR 0,04 

ÁGUA FRIA 0,08  ROGER 0,04 

MANDACARU 0,07  CABO BRANCO 0,04 

BANCÁRIOS 0,06  TAMBAÚ 0,04 

JAGUARIBE 0,06  CRISTO REDENTOR 0,04 

CASTELO BRANCO 0,06  VARJÃO 0,04 

BAIRRO DOS ESTADOS 0,06  OITIZEIRO 0,04 

CRUZ DAS ARMAS 0,06  ALTO DO MATEUS 0,03 

JOSÉ AMÉRICO 0,06  FUNCIONÁRIOS 0,02 

BAIRRO DOS IPÊS 0,05  JD. CID.UNIVERSITÁRIA 0,02 

BESSA 0,05  GRAMAME 0,02 

Fonte dos dados: SEMOB, 2018 / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

 
Figura 8-4: Gráfico com UPS/habitante-bairro. 

Fonte dos dados: SEMOB, 2018 / Elaboração: CONSÓRCIO CONCREMAT-COMAP-SISTRAN, 2019. 

Dados de outros anos mostram que a UPS muda nos bairros a cada ano, com casos positivos e 
negativos, permitindo que sejam feitas análises sobre os fatores intervenientes. Os relatórios da 
SEMOB alertam para a existência de erros e falta de informações nos documentos que registram os 
acidentes. 

8.4 Ações de educação no trânsito 

8.4.1 Programas e campanhas educativas 

A Seção de Campanhas e Programas – SEPROG da SEMOB tem realizado campanhas de educação 
para mudar os hábitos dos usuários das vias e, com isso, possibilitar deslocamentos pela cidade de 
maneira mais humana e segura, promovendo a cidadania, o respeito às leis de trânsito e ao espaço 
público (SEMOB, 2017e). A Equipe de Educação para o Trânsito leva ensinamentos baseados na 
tolerância, igualdade de direitos, responsabilidade e solidariedade. As principais iniciativas são: 
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8.4.1.1 Eu Quero Paz no Trânsito 

Campanha lançada em 2014 (Figura 8-5), abordando diversos temas que influenciam na mudança 
de comportamento para uma cultura de paz no trânsito, com dicas de segurança para evitar acidentes 
nas vias (limite de velocidade, uso do capacete, cinto de segurança, cadeirinha de crianças, etc.). É 
um projeto permanente e que, além do foco em datas comemorativas (dia do motorista, dia do 
motociclista, dia do ciclista, etc.), realiza campanhas frequentes, abordando, por exemplo, o respeito 
à faixa de pedestres e atividades educativas em escolas, empresas, hospitais, por meio de eventos 
ou visitas, garantindo que todos contribuam para a melhoria da segurança no trânsito da cidade. 

 
Figura 8-5: Campanha “Eu Quero Paz no Trânsito”. 

Fonte: SEMOB, 2017e. 

Nas campanhas desta iniciativa, além dos educadores de trânsito, que orientam a população, 
geralmente também há abordagens irreverentes, com a participação de artistas (palhaços e pernas 
de pau), interagindo com o público de maneira lúdica e chamando a atenção de condutores e 
pedestres para a importância do cumprimento das normas de trânsito (Figuras 8-6, 8-7, 8-8 e 8-9). 

 

 
Figura 8-6: Atividades irreverentes da campanha “Eu Quero Paz no Trânsito”. 

Fonte: SEMOB, 2015. 
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Figura 8-7: Agente da SEMOB em campanha “Eu Quero Paz no Trânsito”. 

Fonte: SEMOB, 2017e. 

 

 
Figura 8-8: Ação da campanha “Eu Quero Paz no Trânsito”. 

Fonte: SEMOB, 2014b. 
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Figura 8-9: Panfleto da campanha “Eu Quero Paz no Trânsito” sobre Dia do Motorista e Dia do Motociclista. 

Fonte: SEMOB, 2017e. 

8.4.1.2 Maio Amarelo 

A SEMOB aderiu à campanha do Maio Amarelo, inspirando a conscientização no trânsito durante 
todo o ano. A programação especial de campanhas para o Maio Amarelo contempla palestras com 
abordagens para ciclistas, pedestres, condutores e motoristas de ônibus (Figuras 8-10, 8-11 e 8-12), 
além de cursos destinados a agentes de mobilidade urbana e visitas a escolas e universidades. 

 

 
Figura 8-10: Campanha Maio Amarelo. 
Fonte: PORTAL DO TRÂNSITO, 2017. 
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Figura 8-11: Ações educativas do Maio Amarelo. 

Fonte: SEMOB, 2017. 

 

 
Figura 8-12: Blitz educativa abordando motociclista na campanha do Maio Amarelo. 

Fonte: SEMOB, 2015. 

No Movimento Maio Amarelo, também se realizou visita ao Complexo Hospitalar de Mangabeira 
Governador Tarcísio de Miranda Burity (Ortotrauma) para ações educativas com os pacientes (Figura 
6-13), com o objetivo de conscientizar as vítimas de acidentes, evitando que se envolvam novamente 
em ocorrências. Durante a atividade, os educadores distribuíram materiais relacionados ao respeito 
às normas de trânsito e visitaram os leitos para dialogar com diversos pacientes, especialmente as 
vítimas de acidentes. 
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Figura 8-13: Campanha Maio Amarelo com visita ao Complexo Hospitalar de Mangabeira Governador 

Tarcísio de Miranda Burity (Ortotrauma). 
Fonte: SEMOB, 2017f. 

 

8.4.1.3 Seu carro na calçada também é absurdo e ilegal 

Nesta campanha (Figura 8-14), enfatiza-se a importância de eliminar os estacionamentos de veículos 
sobre as calçadas. Os educadores vão aos principais corredores da cidade para entregar panfletos 
e orientar os condutores sobre a ilegalidade do estacionamento em calçadas. 

 
Figura 8-14: Campanha “Seu carro na calçada também é absurdo e ilegal”. 

Fonte: SEMOB, 2017e. 

8.4.1.4 Respeito à Faixa de Pedestre 

Campanha realizada pela SEMOB a fim de disseminar a importância de respeito à faixa de pedestres 
pelos motoristas (Figura 8-15). Esta iniciativa rendeu ótimos resultados: notou-se melhoria 
significativa no comportamento dos motoristas, quanto ao ato de parar para que pedestres 
atravessem na faixa. 
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Figura 8-15: Panfleto da campanha “Respeito à Faixa de Pedestre”. 

Fonte: SEMOB, 2017e. 

8.4.1.5 Nunca Feche o Cruzamento 

Tem o objetivo de evitar o fechamento dos cruzamentos por veículos que prejudicam a fluidez do 
tráfego nos principais corredores da cidade, travando o tráfego dos veículos que circulam nas vias 
que se cruzam (Figura 8-16). 

 

 
Figura 8-16: Campanha “Nunca feche o cruzamento”. 

Fonte: SEMOB, 2017e. 

8.4.1.6 Zona Azul: Faça sua parte. Siga as regras e evite multas 

A ação educativa (Figura 8-17) tem como objetivo orientar os usuários da Zona Azul sobre a utilização 
correta do serviço de estacionamento rotativo na via pública.  
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Figura 8-17: Panfleto e Ação “Zona Azul: Faça sua parte. Siga as regras e evite multas”. 

Fonte: SEMOB, 2017e. 

 

8.4.1.7 Na Cidade Sem Meu Carro 

A Jornada Mundial “Na Cidade Sem Meu Carro” (Figura 8-18) busca sensibilizar as pessoas para a 
utilização de modos de transportes mais sustentáveis, em defesa do meio ambiente e da qualidade 
de vida. A iniciativa teve origem na França, instigando a reflexão sobre o modelo de mobilidade 
vigente, em que o automóvel ganha cada vez mais espaço em detrimento aos demais modos, 
principalmente os mais sustentáveis. 
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Figura 8-18: Logo da campanha “Na Cidade Sem Meu Carro”. 

Fonte: SEMOB, 2017e. 

Entre as ações realizadas, há o bloqueio de vias, transformando-as em vias de lazer e contemplação, 
com tráfego somente para pedestres durante todo o dia. Também se realizam oficinas de arte, 
apresentações de teatro, música e dança, jogos educativos, painéis ilustrativos, passeio ciclístico, 
construção de parklets, entre outros (Figuras 8-19 e 8-20).   

 
Figura 8-19: Atividades lúdicas com crianças na campanha “Na Cidade Sem Meu Carro” de 2017. 

Fonte: SEMOB, 2017g. 

 

 
Figura 8-20: Construção de parklets na Campanha “Na Cidade Sem Meu Carro” de 2017. 

Fonte: SEMOB, 2017g. 

A iniciativa tem como proposta desenvolver, junto a todos os envolvidos nas escolas, ações de 
educação para o trânsito e transportes, com o objetivo principal de diminuir os acidentes, incentivando 
as pessoas a evitarem situações de risco no trânsito e a utilizarem de forma adequada o transporte 
público. 
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O “Ônibus legal”, que é todo colorido e adesivado, chega cedo à escola para pegar as crianças e 
levá-las para um passeio. Os educadores orientam as crianças a respeito da maneira correta de 
comportamento durante o passeio e da importância de zelar o veículo, pois ele presta um serviço 
público no transporte das pessoas. 

Durante o passeio, as crianças conhecem um pouco das atividades das empresas de operação do 
serviço de transporte coletivo por ônibus e recebem explicações sobre a manutenção e higiene dos 
ônibus que fazem o transporte de milhares de pessoas em João Pessoa, destacando a importância 
da preservação dos veículos, evitando vandalismos. O passeio educativo termina com a volta para a 
escola. Durante o deslocamento, entre uma parada e outra, os educadores de trânsito e transporte 
dão ensinamentos sobre segurança no trânsito, utilização da faixa de pedestres, uso do transporte 
coletivo, entre outras informações.  

8.4.1.8 Palestras 

A SEMOB realiza palestras (Figuras 8-21 e 8-22) sobre temas diversos em escolas, universidades, 
empresas privadas e em órgãos públicos, visando educar, orientar e conscientizar os pedestres e 
condutores de veículos quanto ao comportamento seguro no trânsito.  

 
Figura 8-21: Agente da SEMOB em seminário “Mobilizando a Escola para o Trânsito”. 

Fonte: SEMOB, 2013b. 

 
Figura 8-22: Palestra “A Década de Ações para Segurança Viária e o Agente de Mobilidade Urbana”. 

Fonte: SEMOB, 2014c. 

8.4.1.9 Blitzen Educativas 

Em datas comemorativas diversas, a SEMOB, muitas vezes em parceria com outros órgãos e 
instituições, realiza blitzen educativas (Figuras 8-23 e 8-24) com o objetivo de orientar os condutores 
quanto aos procedimentos seguros no trânsito.  
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Durante as abordagens, são levantados temas como: misturar álcool e direção; respeitar aos limites 
de velocidade nas vias urbanas; não utilização de celular enquanto se dirige; uso de capacete, cinto 
de segurança, estacionar apenas em locais permitidos, respeitar os direitos dos idosos e pessoas 
com deficiência, ciclistas e ciclofaixa, entre outros.  

 
Figura 8-23: Blitz Dia Mundial do Pedestre. 

Fonte: SEMOB, 2017. 

 
Figura 8-24: Blitz da Semana Nacional do Trânsito de 2017. 

Fonte: SITE PARAIBA.COM.BR, 2017. 

 

8.4.2 Seção de Qualificação de Operadores – SEQOP 

A SEQOP realiza treinamentos com os operadores de transporte (transporte coletivo de passageiros, 
transporte de condução coletiva de escolares, transporte de passageiros em veículos de aluguel a 
taxímetro) e de estacionamento (sistema de estacionamento rotativo – Zona Azul), em ações 
constantes, repassando conhecimentos, competências e habilidades ligadas às atividades 
direcionadas ao trabalho, com o objetivo de capacitar o profissional a realizar sua função com maior 
eficiência. Os treinamentos são de extrema relevância pois reforçam aos profissionais as leis de 
trânsito e os regulamentos específicos de suas profissões. 
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9. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL DA MOBILIDADE  

9.1. Organização institucional para gestão da mobilidade urbana 

O presente item tem por objetivo identificar e sumariar as atribuições dos atores institucionais que 
interferem mais diretamente nas políticas públicas e na gestão da mobilidade no Município de João 
Pessoa. Consideraram-se neste contexto as instituições públicas responsáveis pela gestão da 
mobilidade – secretarias, coordenadorias municipais, os conselhos municipais nos quais estão 
representados entidades, usuários e movimentos sociais com foco no desenvolvimento integrado do 
município e na mobilidade urbana (Conselho Municipal de Mobilidade Urbana – CMMU e Conselho 
de Desenvolvimento Urbano – CDU),  tendo sido considerados os operadores do sistema público 
municipal por ônibus, assim como os serviços de táxi, transporte fretado e transporte escolar. 

A estrutura administrativa da Prefeitura é composta pela seguinte tipologia de órgãos da 
Administração: 

• Municipal Direta; 

• Órgãos de Desconcentração Administrativa; 

• Entidades da Administração Municipal Indireta; 

• Órgãos Colegiados Deliberativos; e 

• Órgãos Colegiados Consultivos. 

Os dois primeiros subordinam-se ao Prefeito por autoridade integral. As entidades da Administração 
Municipal Indireta e os órgãos Colegiados Deliberativos regem-se por leis específicas e regulamentos 
próprios e são vinculados diretamente ao Prefeito. Os Conselhos Consultivos são vinculados às 
respectivas Secretarias ou Autarquias. 

A Administração Indireta constituída por Entidades de Administração Autárquica e de Administração 
Fundacional. As Autarquias são entidades criadas por Lei Municipal, com personalidade jurídica de 
direito público, patrimônio e receita próprios, para exercer atividades típicas da Administração Pública 
que requerem, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizadas. 

A gestão da mobilidade é um tema multidisciplinar, multimodal e multisetorial sendo afeito a diversos 
desses organismos, podendo-se destacar, no plano mais elevado da direção política e administrativa, 
o Gabinete do Prefeito e, por uma vinculação mais direta com o tema, os seguintes organismos da 
administração direta e indireta: 

• No plano da articulação interinstitucional e captação de recursos: 

o Secretaria de Gestão Governamental e Articulação Política; 

o Secretaria de Finanças; 

o Secretaria da Receita Municipal; e 

o Coordenadoria do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC. 

• Ao nível da concepção: 

o Secretaria de Planejamento; 

o Secretaria de Mobilidade Urbana. 

• Responsáveis pela melhoria, ampliação e manutenção da infraestrutura e limpeza urbana do 
município: 

o Secretaria de Infraestrutura; 

o Secretaria de Desenvolvimento Urbano; e 

o Autarquia Especial de Limpeza Urbana. 

• De ampliação da participação social: 
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o Secretaria do Orçamento Participativo. 

• Com atuação na área de segurança pública, proteção e defesa civil em geral: 

o Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania (Guarda Municipal); e 

o Coordenadoria Municipal de Defesa Civil. 

• Interface com temas correlatos da mobilidade: 

o Secretaria de Meio Ambiente; 

o Secretaria de Saúde; 

o Secretaria de Habitação Social; 

o Secretaria de Turismo; e 

o Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres. 

Grande parte da gestão operacional da mobilidade fica a cargo da Secretaria de Mobilidade Urbana 
– SEMOB, que tem por finalidade básica executar as políticas de mobilidade urbana do Município de 
João Pessoa, sendo designada como o Órgão Gestor de Transporte e Executivo Municipal de 
Trânsito, de acordo com os preceitos contidos na Lei Federal 9.503, de 23 de setembro de 1997. 

O órgão colegiado consultivo, o Conselho Municipal de Mobilidade Urbana – CMMU, destina-se a 
discutir políticas púbicas no âmbito do trânsito e transportes promovendo a participação dos setores 
organizados da sociedade civil na implementação de programas voltados ao desenvolvimento urbano 
e, em particular, de circulação e de transportes do Município e do sistema viário.  

O órgão colegiado consultivo deliberativo, o Conselho de Desenvolvimento Urbano – CDU, tem como 
atribuições: manifestar-se sobre as políticas, diretrizes e estratégias de zoneamento, produção, 
ocupação e uso do solo da cidade; propor dispositivos e instrumentos de fiscalização e controle das 
normas de ocupação do solo; além de pronunciar-se sobre as propostas e iniciativas voltadas ou que 
repercutam no desenvolvimento do município. 

9.2. Atribuições dos principais entes com foco nas questões atinentes à mobilidade 

Considerando os organismos da administração citados anteriormente, compete à Secretaria de 
Gestão Governamental e Articulação Política a atribuição de prestar assistência e assessoramento 
ao Chefe do Poder Executivo Municipal no desempenho de suas atividades relacionadas com a 
execução e transmissão de ordens, decisões e diretrizes políticas e administrativas. 

Apesar de ser uma secretaria estratégica no sentido das decisões políticas, a mesma não possui 
atividades relacionadas diretamente com mobilidade e, consequentemente, não dispõe de 
profissionais com conhecimento correlato a mobilidade. 

Compete à Secretaria de Planejamento, entre outras atribuições, as de: 

• Planejamento global da Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), assim como articulação 
e promoção de políticas públicas para o desenvolvimento do município. 

• Na área de Orçamento: 

o Política municipal para o planejamento, desenvolvimento urbano e meio ambiente; 

o Formulação do planejamento estratégico municipal; 

o Viabilização de novas fontes de recursos para os planos de governo; e 

o Formulação de diretrizes, coordenação das negociações, acompanhamento e 
avaliação dos financiamentos externos de projetos públicos com organismos 
multilaterais e agências governamentais. 

• Na área de Planejamento: 

o Planejamento urbano; 
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o Controle urbano; e 

o Parcelamento, zoneamento, controle, uso e ocupação de solo urbano. 

• Na área do Meio Ambiente: 

o Política municipal do meio ambiente; e 

o Política de preservação, conservação e utilização sustentável de recursos do meio 
ambiente. 

• Na área de Desenvolvimento Urbano: 

o Formulação e coordenação das políticas municipais de desenvolvimento urbano; 

o Controle e fiscalização das atividades inerentes ao comércio ambulante e ao eventual;  

o Paisagismo; e 

o Cumprimento, por intermédio da SEMOB: 

▪ Da política de transporte urbano e trânsito; 

▪ Das competências que são conferidas ao município pela Lei Federal nº 9.053, 
de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro; e 

▪ Das medidas de integração e articulação do município de João Pessoa ao 
Sistema Nacional de Trânsito. 

Entre as Unidades Administrativas diretamente subordinadas à Secretaria, podem ser destacadas: 

• Diretoria de Controle Urbano: 

o Divisão de Análise e Licenciamento; e 

o Divisão de Fiscalização. 

• Diretoria de Planejamento Urbano: 

o Divisão de Estudos e Projetos Urbanos e Habitacionais.  

• Diretoria de Geoprocessamento: 

o Divisão de Informações Urbanas; e 

o Divisão de Cadastro. 

Compete à Secretaria de Infraestrutura, entre outras atribuições, as de: 

• Política municipal de execução de obras; 

• Elaboração de projetos, execução e conservação de obras públicas municipais; 

• Executar serviços de manutenção da pavimentação, galerias pluviais e iluminação pública 
ornamental; 

• Promover a implantação de sistema de Infraestrutura básica adequada à evolução 
populacional de João Pessoa e ao desenvolvimento urbano; e 

• Executar obras especiais do Plano Urbanístico e Rodoviário da Cidade de João Pessoa. 

Entre as Unidades Administrativas diretamente subordinadas à Secretaria, podem ser destacadas: 

• Diretoria de Obras; 

• Diretoria de Manutenção e Conservação; e 

• Divisão de Iluminação Pública. 

A SEMOB foi criada pela Lei nº 12.250/2011, autarquia especial, vinculada ao Gabinete do Prefeito, 
com personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira e patrimônio 
próprio, sendo oriunda da Superintendência de Transportes e Trânsito de João Pessoa – STTrans, 
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que foi criada pela Lei Nº 8.580/98 e em dezembro de 2011. A STTrans se originou da transformação 
da estrutura da Superintendência de Transportes Públicos – STP, órgão responsável pelo 
gerenciamento dos transportes públicos, criada na década de 80, em resposta aos anseios da 
população usuária de transportes coletivos por ônibus após inúmeras reuniões comunitárias, bem 
como da opinião dos estudiosos de transportes da época. 

A estrutura administrativa atual da SEMOB é apresentada na Figura 9-1. 

  

 

Figura 9-1: Organograma da SEMOB. 
Fonte: SEMOB, 2017. 

O Orçamento Participativo é uma Secretaria subordinada à controladoria Geral do Município e tem o 
papel de direcionar o orçamento da Prefeitura de acordo com as demandas da população. Para 
condução deste processo, existem 14 articuladores divididos pelas 14 regiões de participação popular, 
bem como 162 conselheiros regionais eleitos em plenárias.  

No tocante à mobilidade, tem como principal função a de identificar junto aos moradores de bairros e 
comunidades, demandas mais cotidianas, como recapeamento e pavimentação de ruas, sinalização 
de trânsito, implantação de semáforos e melhorias no transporte coletivo por ônibus em geral. 

Entre os agentes privados, destacam-se os operadores do Sistema de Transporte Público Coletivo 
por Ônibus. O serviço de transporte individual de passageiros compreende a modalidade de táxi, não 
sendo regulamentada a modalidade de mototáxi. Enquanto transportes especiais, são considerados 
o Escolar e de Fretamento. Todos são gerenciados e fiscalizados pela SEMOB e foram devidamente 
caracterizados em item próprio deste documento. 

O Conselho Municipal de Mobilidade Urbana – CMMU é um órgão consultivo, vinculado à SEMOB, 
com o objetivo de promover a participação dos setores organizados da sociedade civil na 
implementação de programas voltados ao desenvolvimento da circulação, dos transportes do 
Município e do sistema viário. A Lei Nº 12.250, de 26 de dezembro de 2001, transforma a STTRANS 
em SEMOB e cria o CMMU e estabelece suas competências. 
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O CMMU é formado por representantes da SEMOB, da Secretaria de Planejamento, da Secretaria de 
Meio Ambiente, da Secretaria de Educação e Cultura, da Secretaria Executiva do Orçamento 
Participativo, da Câmara Municipal de João Pessoa, do Sindicato Intermunicipal dos Condutores 
Autônomos de Veículos Rodoviários, do Sindtáxi – Taxistas, Caminhonetes, Escolares e Auxiliares 
de Condutores na Paraíba, do Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transportes Rodoviários 
de Passageiros e Cargas no Estado da Paraíba, da Secretaria de Infraestrutura, do Sindicato das 
Empresas de Transportes Coletivos Urbano no Município de João Pessoa (Sintur), do Diretório 
Central dos Estudantes (DCE/UFPB), do Diretório Central dos Estudantes (DCE/UNIPÊ) e da União 
Pessoense de Estudantes Secundaristas (Upes). 

O Conselho de Desenvolvimento Urbano – CDU é um órgão colegiado permanente de caráter 
deliberativo e consultivo, vinculado à Secretaria de Planejamento, composto por 18 conselheiros, 
sendo 9 conselheiros representantes do município e de órgãos de outras esferas de governo e 9 
conselheiros representantes da sociedade civil, tendo sido criado por meio da Lei Complementar Nº 
3, de 30 de dezembro de 1992. Importante salientar que o órgão responsável pela mobilidade da 
Prefeitura de João Pessoa, SEMOB, não tem representação no CDU. 

Conforme exposto, o tema mobilidade é objeto de responsabilidade institucional de um amplo leque 
de órgãos e entidades, podendo-se detectar possíveis tendências tanto de atomização como de 
centralização na coordenação, planejamento e operação. Do ponto de vista da gestão democrática, 
ressalta a importância da discussão e da construção de um arranjo institucional voltado ao tema da 
mobilidade que garanta, entre outros aspectos, os seguintes: 

• Articulação do tema mobilidade no âmbito da revisão e implementação do Plano Diretor 
Municipal, com sua efetiva integração no planejamento do desenvolvimento urbano; 

• Integração colaborativa com órgãos e entidades de âmbito estadual e federal com 
responsabilidades no tema; 

• Fortalecimento institucional e de gestão, com a integração das políticas envolvendo a 
mobilidade, a implantação de ferramentas de planejamento e capacitação, definição e 
implantação de um comitê gestor; 

• Integração real e colaborativa entre órgãos da Prefeitura de João Pessoa por meio de, no 
mínimo: 

o Representatividade da SEMOB no Conselho de Desenvolvimento Urbano - CDU; 

o Planejamento integrado entre SEMOB e Secretaria de Planejamento; 

o Inclusão da Secretaria de Meio Ambiente e da Secretaria de Saúde na discussão de 
mobilidade urbana nas temáticas de sustentabilidade e morbimortalidade no trânsito 
como problemática de saúde pública, respectivamente; e 

o Padronização e institucionalização de integração e colaboração na temática de 
mobilidade de todas as secretarias/órgãos citados no início deste item.  

• Despolarizar as discussões do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana – CMMU no âmbito 
do transporte coletivo por ônibus, especificamente discussões de tarifa, ampliando para uma 
visão mais sistêmica e centrada no aspecto da mobilidade urbana considerando todos os 
atores envolvidos; 

• Normatização, padronização e legalização de procedimentos técnicos para análise dos Polos 
Geradores de Viagens com objetivo de diminuir o impacto que empreendimentos de grande 
porte causam sobre a mobilidade das pessoas e mercadorias na cidade, passando a permitir 
a possibilidade de estabelecimento de contraprestações por parte do empreendedor a serem 
definidas pela Prefeitura, inclusive pecuniárias; 

• Dotar a sede da Secretaria de Mobilidade Urbana – SEMOB de infraestrutura física e 
tecnológica adequada para a cumprimento de suas obrigações, especialmente para atender 
às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida; 
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• Capitanear, juntamente com o Estado da Paraíba, a instalação de um Conselho Metropolitano 
no tocante a mobilidade e desenvolvimento metropolitano; e 

• Garantir a participação efetiva da sociedade civil no planejamento e gestão da mobilidade. 

9.3. Análise da legislação correlata (federal, estadual e municipal)  

A vigente Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 5 de outubro de 1988, 
determinou que a política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, tem 
por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar 
de seus habitantes (BRASIL, 1988). Estabeleceu, nos artigos 182 e 183, os instrumentos hábeis para 
esse fim, entre os quais afirma que o Plano Diretor, obrigatório para cidades com mais de vinte mil 
habitantes, é o instrumento básico dessa política urbana. Entre as diretrizes para o desenvolvimento 
urbano, a Carta Magna incluiu o “transporte urbano”, atualmente compreendido de forma mais ampla, 
na medida em que abrange o conceito de transporte e mobilidade urbana em geral, entendendo-se 
que as “preocupações urbanas” se estendem por todo o território municipal. 

Assim, pois, estabelece a Constituição: 

“CAPÍTULO II 

Da Política Urbana 

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal, conforme 
diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais 
da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. 

§ 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte 
mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. 

§ 2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de 
ordenação da cidade expressas no plano diretor. 

§ 3º As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro. 

§ 4º É facultado ao poder público municipal, mediante lei específica para área incluída no plano 
diretor, exigir, nos termos da Lei Federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado 
ou não utilizado que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de: 

I - parcelamento ou edificação compulsórios; 

II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo; 

III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente 
aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e 
sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais. 

Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, 
por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, 
adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 

§ 1º O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, 
independentemente do estado civil. 

§ 2º Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. 

§ 3º Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.” 

 

Introduzido pela Lei Federal nº 10.257 de 10 de julho de 2001, o Estatuto da Cidade representa o 
marco legal da Política Urbana (BRASIL, 2001). No artigo 2º, determina que “A política urbana tem 
por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, 
mediante a observância de diretrizes gerais, tais como a I- garantia do direito a cidades sustentáveis, 
entendido como o direito, entre outros, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos; 
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II-gestão democrática por meio da população e de associações representativas dos vários segmentos 
da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas  e projetos de 
desenvolvimento urbano; III- cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores 
da sociedade no processo de urbanização, em atendimento ao interesse social; IV-planejamento do 
desenvolvimento das cidades; V-oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e 
serviços públicos adequados; VI- a ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar (....); d) a 
instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar como polos geradores de 
tráfego (...); f) a deterioração das áreas urbanizadas; ainda observadas diretrizes gerais tendentes à 
VII-integração e complementaridade entre as atividades urbanas e rurais (...); IX-justa distribuição 
dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização (...); XIII-audiência do Poder Público 
municipal e da população interessada nos processos de implantação de empreendimentos ou 
atividades com efeitos negativos sobre o meio ambiente natural ou construído, o conforto ou a 
segurança da população; XIV- regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por 
população de baixa renda (...); XVI-isonomia de condições para os agentes públicos e privados na 
promoção de empreendimentos e atividades relativos ao processo de urbanização, atendido o 
interesse social.” 

No texto do Estatuto da Cidade, está prevista a incorporação da questão do transporte e da 
mobilidade urbana em relação à política urbana municipal, tratando do desenvolvimento de planos 
diretores de transporte urbano ou da sua incorporação aos planos diretores municipais. O Capítulo 
III, ao tratar do Plano Diretor, estabelece que “o plano diretor, aprovado por Lei Municipal, é o 
instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana (artigo 40), sendo obrigatório 
para cidades com mais de vinte mil habitantes, devendo ser elaborado um plano de transporte urbano 
integrado, compatível com o plano diretor ou nele inserido, no caso de cidades com mais de 
quinhentos mil habitantes (artigo 41).” 

Pela Resolução nº 34 de 2005, do Conselho das Cidades, o termo “mobilidade” passou a incorporar 
o plano diretor: os PDTMs à época eram obrigatórios para municípios com população acima de 500 
mil habitantes em todo o território nacional. 

No município de João Pessoa, capital da Paraíba, o Plano Diretor foi aprovado pela Lei 
Complementar nº 3, de 30 de dezembro de 1992 (atualizada e consolidada pela Lei Complementar 
nº 54, de 23 de dezembro de 2008). O Plano Diretor é um documento de diretrizes feito para nortear 
o crescimento e o desenvolvimento da cidade de João Pessoa, sujeito a revisões periódicas 
obrigatórias a cada 5 anos, prazo esse estabelecido pela lei Orgânica desse Município, no seu artigo 
240, bem como no artigo 106 da lei que o instituiu e das inclusões posteriores. 

Pela Lei Complementar nº 7, de 17 de agosto de 1995, foi aprovado o Código de Posturas Municipais 
de João Pessoa. 

Pela Lei nº 7.899, de 20 de setembro de 1995, foi criado o Conselho de Desenvolvimento Urbano do 
Município de João Pessoa – CDU, cujo Regimento Interno foi aprovado pelo Decreto nº 2.970/1996. 
O CDU, com funções permanentes consultivas e deliberativas, integra o Sistema de Planejamento 
do Município e tem por objetivo a formulação da proposta de desenvolvimento urbano do mesmo, a 
fim de gerar bem-estar coletivo e o ordenamento das diferentes funções do espaço público urbano 
municipal.  

A Lei Complementar nº 54, de 23 de dezembro de 2008, dispôs sobre a adequação do referido Plano 
Diretor do Município de João Pessoa às diretrizes e instrumentos para gestão urbana instituídos pelo 
Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257 de 10 de julho de 2001). No artigo 111, determinou o 
desenvolvimento de um plano diretor de mobilidade urbana, para nortear o funcionamento dos 
sistemas de transportes, circulação e viário, compatibilizando com o uso e parcelamento e ocupação 
do solo, nele absorvidas as políticas públicas e diretrizes relativas à acessibilidade e mobilidade 
urbana. Criou, também, o Conselho Municipal da Cidade de João Pessoa – CMC (artigo 31). Pelo 
Decreto Municipal nº 6.499 de 20 de março de 2009, a mencionada Lei Complementar nº 54/2008 foi 
consolidada às disposições da Lei Complementar nº 3 de 30 de dezembro de 1992 e o Plano Diretor 
de João Pessoa passou a vigorar com a redação ali exigida, mantido o disposto no artigo 111 e 
parágrafo único, acima citados. 
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Pela Lei Municipal nº 8.580/98, foi criada a Superintendência de Transportes e Trânsito de João 
Pessoa – STTrans.  Em 26 de dezembro de 2011, a Lei Municipal nº 12.250 transformou a STTRANS 
em Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa – SEMOB. 

A finalidade básica da SEMOB é executar as políticas de mobilidade urbana no Município de João 
Pessoa, de acordo com os ditames da Lei Federal nº 9.053, de 23 de setembro de 1997, que instituiu 
o Código Nacional de Trânsito – CONTRAN (BRASIL, 1997), competindo-lhe: 

• Coordenar, programar e executar a política nacional de transportes públicos de passageiros 
e de trânsito, no município de João Pessoa; 

• Disciplinar, conceder, operar e fiscalizar os serviços de transporte público de passageiros em 
geral no âmbito do município; 

• Desenvolver o planejamento e a programação do Sistema de Transporte Público de 
Passageiros, integrando-os com as decisões sobre planejamento urbano do município de 
João Pessoa e no aglomerado; 

• Detalhar operacionalmente o sistema de transporte público de passageiros no município 
fixando itinerários, frequências, horários, lotação, equipamentos, turnos de trabalho, 
integração intermodal, locais e tempos de parada e critérios para atendimentos especiais; 

• Estabelecer os esquemas operacionais para o serviço de táxi definindo custos, equipamentos 
e locais de estacionamentos; 

• Fiscalizar segundo os parâmetros definidos, a operação e a exploração do transporte público 
de passageiros por ônibus, por táxi e por transportes especiais, promovendo as correções, 
aplicando as penalidades regulamentares nas infrações e arrecadando valores provenientes 
de multas; 

• Elaborar estudos, executar e fiscalizar a política e os valores tarifários fixados para cada 
modalidade de transporte público de passageiros; 

• Executar as atividades relacionadas com o planejamento, circulação, operação e fiscalização 
do trânsito e dos transportes urbanos, que em virtude de delegação ou convênio, venham a 
lhe ser atribuídas por órgão e entidades da administração pública no âmbito da União, do 
Estado e do município de João Pessoa e dos demais Municípios do Aglomerado Urbano; 

• Coordenar a elaboração de estudos, programas e projetos relacionados com o sistema viário 
e o sistema de circulação do município; 

• Analisar e decidir sobre a implementação de planos e projetos referente a loteamentos, 
conjuntos habitacionais, qualquer tipo de equipamento urbano, construção ou eventos, que 
possam vir a influenciar a fluidez do trânsito e o sistema de transporte urbano; 

• Manter sistemas informatizados, capazes de coletar, processar, analisar, e fornecer dados e 
informações referentes ao Sistema de Transporte Público de Passageiros, em seus aspectos 
cadastrais, operacionais e econômicos; 

• Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições; 

• Planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais, e 
promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas; 

• Estabelecer, em conjunto com os órgãos de polícia ostensiva de trânsito, as diretrizes para o 
policiamento ostensivo de trânsito; 

• Executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis, por 
infrações de circulação, estacionamento e parada prevista no Código de Trânsito Brasileiro, 
no exercício regular do Poder de Polícia de Trânsito; 

• Implantar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito; 
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• Promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de trânsito de acordo 
com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN. 

Pela mesma Lei Municipal de 26 de dezembro de 2011, foi criado o Conselho Municipal de Mobilidade 
Urbana – CMMU, com função consultiva, presidido pelo Superintendente da SEMOB e integrado por 
representantes de órgãos ou entidades do poder público e sociedade civil (art.13). 

Em 3 de janeiro de 2012, a Lei Federal nº 12.587 instituiu a Política Nacional de Mobilidade Urbana 
– PNMU. Dessa forma, enquanto o Estatuto da Cidade representa o marco legal da Política Urbana, 
a PNMU representa o marco legal da mobilidade urbana. A mesma estabelece a obrigatoriedade de 
desenvolvimento de Planos Diretores de Transporte e Mobilidade – PDTMs para municípios com 
mais de 20 mil habitantes, em um prazo máximo de 3 anos, sendo necessário compatibilizar o PDTM 
e o Plano Diretor do município, mediante a integração entre as políticas urbanas de ordenamento do 
território e a política de mobilidade. 

Segundo a PNMU, eis o conteúdo mínimo que os Planos Diretores de Mobilidade Urbana devem 
contemplar: 

• os serviços de transporte público coletivo; 

• a circulação viária; 

• as infraestruturas do sistema de mobilidade urbana; 

• a acessibilidade para pessoas com deficiência e restrição de mobilidade; 

• a integração dos modos de transporte público e destes com os privados e os não motorizados; 

• a operação e o disciplinamento do transporte de carga na infraestrutura viária; 

• os polos geradores de viagens; 

• as áreas de estacionamentos públicos e privados, gratuitos ou onerosos; 

• as áreas e os horários de acesso e circulação restrita ou controlada; 

• os mecanismos e instrumentos de financiamento do TPC e da infraestrutura de mobilidade 
urbana; e 

• a sistemática de avaliação, revisão e atualização periódica do Plano de Mobilidade Urbana 
em prazo não superior a dez anos. 

Além de diretrizes, princípios e objetivos, observa-se, na PNMU, vários temas que devem ser tratados 
com vistas a uma mobilidade sustentável nos municípios. Ainda prevê, como atribuição da União, o 
fomento da implantação de transporte público coletivo de grande e média capacidade nas 
aglomerações urbanas e nas regiões metropolitanas, assim como o estímulo de ações no tocante a 
políticas comuns de mobilidade entre os municípios, áreas conurbadas, aglomerações urbanas e 
regiões metropolitanas. Trata também dos mecanismos de financiamento do transporte público. 

Pela Lei Federal nº 13.406, de 26 de dezembro de 2016, que alterou os §§ 3º e 4º do art. 24 da Lei 
nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, o prazo para elaboração do Plano de Mobilidade Urbana foi 
prorrogado para abril/2018 (6 anos da entrada em vigor da lei modificada), findo o qual o Município 
estará impedido de receber recursos orçamentários federais destinados à mobilidade urbana. A 
mesma lei dispõe que, nesse mesmo prazo, o PMU deverá ser compatibilizado com o plano diretor 
municipal. 

A Lei Municipal nº 1.824, de 8 de julho de 2013, alterada pela Lei nº 13.385, de 20 de janeiro de 2017, 
a “Lei da Parada Segura”, estabelece norma para o desembarque de pessoas do sexo feminino em 
período noturno, no transporte coletivo urbano, em áreas de risco à integridade da mulher, no 
município de João Pessoa. 

A Lei Municipal nº 12.709/2013 e suas modificações – projeto de ampliação da “Rua Lilás”, que visa 
a garantir que os recursos arrecadados com a Zona Azul sejam direcionados ao Fundo de 
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Enfrentamento à Violência contra as Mulheres (projeto Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas 
para as Mulheres – SEPPM). 

No tocante às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, destacam-se os seguintes diplomas 
legais, cujo teor mais interfere com a matéria em pauta: 

• Lei Federal nº 7.405, de 12 de novembro de 1985 – Torna obrigatória a colocação do “Símbolo 
Internacional de Acesso” em todos os locais e serviços que permitam sua utilização por 
pessoas portadoras de deficiência; 

• Lei Federal nº 7.853, de 24 de outubro de 1989 – Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras 
de deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para Integração da 
Pessoa Portadora de Deficiência (Corde), institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos 
ou difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público, define crimes, e dá 
outras providências; 

• Lei Federal nº 8.160, de 8 de janeiro de 1991 – Dispõe sobre a caracterização de símbolo que 
permita a identificação de pessoas portadoras de deficiência auditiva; 

• Lei Federal nº 8.899 de 29 de junho de 1994 – Concede passe livre às pessoas portadoras 
de deficiência no sistema de transporte coletivo interestadual; 

• Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de1999 – Regulamenta a Lei nº 7.853, de 24 
de outubro de 1989, dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora 
de Deficiência, consolida as normas de proteção e dá outras providências; 

• Lei Federal nº 10.048, de 8 de novembro de 2000 – Dá prioridade de atendimento às pessoas 
que especifica, e dá outras providências; 

• Decreto Federal nº 3.691, de 19 de dezembro de 2000 – Regulamenta a Lei nº 8.899, de 29 
de junho de 1994, que dispõe sobre o transporte de pessoas portadoras de deficiência no 
sistema de transporte coletivo interestadual; 

• Lei Federal nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000 – Estabelece normas gerais e critérios 
básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com 
mobilidade reduzida, e dá outras providências; 

• Decreto Federal nº 3.956, de 8 de outubro de 2001 – Promulga a Convenção Interamericana 
para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de 
Deficiência; 

• Lei Federal nº 10.216, de 6 de abril de 2001 – Dispõe sobre a proteção e os direitos das 
pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde 
mental; 

• Lei Federal nº 10.436, de 24 de abril de 2002 – Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais 
(Libras) e dá outras providências; 

• Decreto Federal nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004 – Regulamenta as Leis nos 10.048, de 
8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 
10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a 
promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 
reduzida, e dá outras providências; 

• Lei Federal nº 11.126, de 27 de junho de 2005 – Dispõe sobre o direito do portador de 
deficiência visual de ingressar e permanecer em ambientes de uso coletivo acompanhado de 
cão-guia; 

• Decreto Federal nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005 – Regulamenta a Lei nº 10.436, de 24 
de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais (Libras), e o art. 18 da Lei nº 
10.098, de 19 de dezembro de 2000; 
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• Decreto Federal nº 5.904, de 21 de setembro de 2006 – Regulamenta a Lei nº 11.126, de 27 
de junho de 2005, que dispõe sobre o direito da pessoa com deficiência visual de ingressar e 
permanecer em ambientes de uso coletivo acompanhada de cão-guia e dá outras 
providências; 

• Decreto Estadual nº 5.296/2004 – trata da adaptação dos prédios públicos para pessoas 
portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida, da acessibilidade aos serviços de 
transportes coletivos e outras disposições; 

• Lei Federal nº 13.146, de 6 de julho de 2015 – institui a Lei Brasileira de Inclusão da pessoa 
com deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a promover, 
em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa 
com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania. Esta lei revê e estende conceitos 
e objetivos específicos contidos nas demais leis anteriores, abaixo mencionadas, sobre 
pessoas portadoras de deficiência e com mobilidade reduzida.  

Ainda sobre a Lei Federal nº 13.146, destacam-se os aspectos principais no tocante à finalidade 
deste trabalho: 

“Definição legal: Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo 
de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, 
pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as 
demais pessoas” (artigo 2º do referido Estatuto). 

Nesse Estatuto, “acessibilidade” é a possibilidade e condição de alcance para utilização, com 
segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, 
informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e 
instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana 
como na rural, por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida.  

Ainda no mesmo artigo 3º, constam definições de barreiras urbanísticas, arquitetônicas, nos 
transportes, considerando-se, para o alcance desse Estatuto, “pessoa com mobilidade reduzida” 
aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação, permanente ou temporária, 
gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, 
incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso (Artigo 3º, inciso IX). 

Por “mobiliário urbano”, entende-se o conjunto de objetos existentes nas vias e nos espaços públicos, 
superpostos ou adicionados aos elementos de urbanização ou de edificação, de forma que sua 
modificação ou seu traslado não provoque alterações substanciais nesses elementos, tais como 
semáforos, postes de sinalização e similares, terminais e pontos de acesso coletivo às 
telecomunicações, fontes de água, lixeiras, toldos, marquises, bancos, quiosques e quaisquer outros 
de natureza análoga (Artigo 3º, inciso VIII). 

É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, 
os direitos referentes à vida, ao transporte, à acessibilidade, à dignidade, ao respeito, à convivência 
familiar e comunitária (Artigo 8º do Estatuto). 

O artigo 9º do Estatuto em comento estabelece que a pessoa com deficiência tem direito, entre outras 
circunstâncias, a receber atendimento prioritário sobretudo com a finalidade de disponibilização de 
pontos de parada, estações e terminais acessíveis de transporte coletivo de passageiros e garantia 
de segurança no embarque e desembarque (Artigo 9º, IV). 

No Capítulo IX, que trata do direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer, está prevista a garantia 
do acesso não só aos bens, mas também a todo patrimônio cultural, com a eliminação, redução ou 
superação de barreiras e reserva de espaços livres e assentos para tais pessoas. 

O Capítulo X trata do direito ao transporte e à mobilidade (artigos 46 ao 52), e o Título III, Capítulo I, 
artigos 53 ao 78, tratam da acessibilidade, em todos os seus aspectos de inclusão. Para fins de 
acessibilidade aos serviços de transporte coletivo terrestre, aquário e aéreo, consideram-se como 
integrantes desses serviços os veículos, os terminais, as estações, os pontos de parada, o sistema 
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viário e a prestação do serviço. Sujeitam-se à lei comentada a outorga, a concessão, a permissão, a 
autorização, a renovação ou a habilitação de linhas e de serviços de transporte coletivo. 

Em todas as áreas de estacionamento aberto ao público, de uso público ou privado de uso coletivo 
e em vias públicas, devem ser reservadas vagas próximas aos acessos de circulação de pedestres, 
devidamente sinalizadas, para veículos que transportem pessoa com deficiência ou com 
comprometimento de mobilidade, desde que devidamente identificadas (Artigo 47). 

As frotas de empresas de táxi devem reservar 10% de seus veículos acessíveis à pessoa com 
deficiência, proibida a cobrança diferenciada de tarifas ou de valores adicionais pelo serviço de táxi 
prestado a essas pessoas (Artigo 51). 

A cada conjunto de vinte veículos de sua frota, as locadoras de veículos são obrigadas a oferecer 1 
veículo adaptado para uso de pessoa com deficiência, veículo esse adaptado com câmbio 
automático, direção hidráulica e outros itens especiais (Artigo 52). 

A acessibilidade é o direito que garante à pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida viver de 
forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social (Artigo 53). A 
concepção e a implantação de projetos que tratem do meio físico, de transporte e de outros serviços, 
equipamentos e instalações abertas ao público, de uso público ou privado de uso coletivo, devem 
atender aos princípios do desenho universal, tendo como referência as normas de acessibilidade 
(Artigo 55). As construções já existentes devem garantir acessibilidade (Artigo 57). 

Entende-se por “desenho universal” a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a 
serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, 
incluindo os recursos de tecnologia assistiva (Artigo 112 do Estatuto ora comentado). Esse mesmo 
artigo produz alterações na Lei anterior, de nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que trata de 
assuntos análogos, atualizando-a e expandindo os seus conceitos. 

No Artigo 60, orientam-se, no que couber, pelas regras de acessibilidade, previstas em legislação e 
em normas técnicas, observado o disposto na Lei nº 10.098 de 19 de dezembro de 2000, nº 10.257, 
de 10 de julho de 2001 e nº 12.587 de 3 de janeiro de 2012: 

• Os planos diretores municipais, os planos diretores de transporte e trânsito, os planos de 
mobilidade urbana e os planos de preservação de sítios históricos; 

• Os códigos de obras, os códigos de postura, as leis de uso e ocupação do solo e as leis do 
sistema viário; 

• Os estudos prévios de impacto de vizinhança; 

• As atividades de fiscalização e a imposição de sanções; e 

• A legislação referente à prevenção contra incêndio e pânico. 

Outras regras também interessam ao presente estudo, tais como normas relativas aos Programas de 
Aceleração do Crescimento – PAC Mobilidade Urbana. 

Além da legislação mencionada, inúmeras leis locais hão de ser consideradas neste trabalho, não 
exclusivamente, as quais podem ser agrupadas por assunto: 

 

a) Leis municipais sobre transporte coletivo 

• Lei nº 6.466 de 21 de setembro de 1990 – dispõe sobre o critério de limitação do número de 
passageiros em pé em veículos de transporte coletivo. 

• Lei nº 7.631 de 13 de setembro de 1994 – cria o “transporte para quem transporta” 
(recondução de trabalhadores noturnos). 

• Lei nº 7.765 de 28 de dezembro de 1994 – disciplina o horário noturno dos transportes 
coletivos entre as 23:00hs e 5:00hs. 
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• Lei nº 8.205 de 20 de dezembro de 1996 – dispõe sobre a iluminação em abrigos nas paradas 
de transportes coletivos. 

• Lei nº 8.400 de 30 de dezembro de 1997 – preservação de espaços para acomodação de 
obesos. 

• Lei nº 8.469 de 30 de dezembro de 1997 – sujeição do transporte escolar às regras do 
CONTRAN. 

• Lei nº 8.998 de 27 de dezembro de 1999 – obriga a Prefeitura a adotar estrutura de apoio a 
usuários de transportes públicos. 

• Lei nº 10.336 de 22 de julho de 2004 – obrigatoriedade de aviso sobre indenização a vítimas 
de acidentes. 

• Lei nº 11.409 de 7 de abril de 2008 – gratuidade aos portadores de HIV/AIDS e aos 
acompanhantes de PCD com acentuada dificuldade de locomoção. 

• Lei nº 11.643 de 12 de janeiro de 2009 – obrigatoriedade de fixação de quadro de horários 
dos transportes coletivos no município. 

• Lei nº 11.790 de 3 de novembro de 2009 – assentos amarelos reservados para idosos. 

• Lei nº 11.892 de 11 de fevereiro de 2010 – placa nos ônibus e peruas escolares “Como estou 
dirigindo?”. 

• Lei nº 12.346 de 9 de fevereiro de 2012 – afixação de avisos sobre a proibição de consumo 
de bebidas alcoólicas nos transportes coletivos. 

• Lei nº 12.350 de 9 de fevereiro de 2012 – estabelece indicadores de desempenho relativos à 
qualidade dos serviços públicos, incluindo transportes.  

• Lei nº 12.406 de 20 de julho de 2012 – altera a lei nº 12.609/2011 que dispõe sobre gratuidade 
para pessoas portadoras de transtorno mental, concedendo-lhes passe livre. 

• Lei nº 12.576 de 5 de julho de 2013 – instituído o projeto passe livre para alunos da rede 
municipal de ensino. 

• Lei nº12.623 de 12 de agosto de 2013 – institui o Programa Educação Ambiental no ônibus. 

 

b) Leis municipais sobre transporte de cargas 

• Lei nº 10.611 de 20 de novembro de 2005 – institui o sistema de moto-frete (transporte de 
encomendas e prestação de serviços por meio de motocicletas). 

• Lei nº 13.170 de 22 de janeiro de 2016 – proíbe o trânsito de veículos de tração animal, a 
condução de animais com carga e o trânsito montado nos locais e situações que indica. 

 

c) Leis sobre estacionamentos 

• Lei nº 11.647 de 12 de janeiro de 2009 – dispõe sobre estacionamentos para bicicletas. 

• Lei Complementar nº 85 de 3 de fevereiro de 2014 – altera a Lei Complementar nº 63/2011 e 
complementa o Código de Posturas, dispondo sobre a privatização de vagas em frente aos 
estabelecimentos comerciais. 

• Lei Complementar nº 101 de 13 de julho de 2016 – Dá nova redação ao artigo 1º da LC nº 
85/2014 acima. 

• Lei nº 12.156 de 15 de setembro de 2011 – normas de proteção e segurança dos 
consumidores nos estacionamentos públicos e privados do Município. 
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• Lei nº 12.162 de 15 de setembro de 2011 – sistema de seguro para veículos estacionados na 
via pública ou em zona azul. 

• Lei nº 12.776 de 3 de fevereiro de 2014 – instalação de cartazes em estacionamentos que 
estimulem a educação no trânsito. 

• Lei nº 13.003 de 20 de janeiro de 2015 – período mínimo de gratuidade em estacionamentos 
para pessoas portadoras de necessidades especiais, idosos e gestantes. 

• Lei nº 13.124 de 22 de dezembro de 2015 – informação sobre a cobertura de seguro de 
automóveis em estacionamentos. 

 

d) Leis municipais sobre pedestres 

• Lei nº 10.506 de 15 de julho de 2005 – institui o Projeto “Poesia em Trânsito”. 

• Lei nº 10.983 de 24 de janeiro de 2007 – institui o Estatuto Municipal da Pessoa com 
Deficiência e do Portador de Necessidades Especiais. 

• Lei nº 11.101 de 23 de julho de 2007 – Institui o Estatuto do Pedestre. 

• Lei nº 11.816 de 7 de dezembro de 2009 – sinalização de segurança para pedestres. 

• Lei nº 12.534 de 21 de fevereiro de 2013 – normas para instalação de rampas e elevadores 
para PCDs em passarelas de acesso de pedestres nos shoppings centers. 

• Lei nº 12.778 de 3 de fevereiro de 2014 – institui o Projeto Calçada Limpa. 

 

e) Leis municipais sobre táxis 

• Lei nº 12.527 de 21 de fevereiro de 2013 – obriga a reserva de 2% de vagas nos pontos para 
PCDs ou mobilidade reduzida. 

• Lei Complementar nº 92 de 12 de novembro de 2015 – insere dispositivo à LC 53/2008 que 
trata da isenção do imposto sobre serviços. 

• Lei nº 12.060 de 28 de janeiro de 2011 – reconhece de utilidade pública associação de 
taxistas. 

• Lei nº 12.190 de 15 de setembro de 2011 – autoriza o desenvolvimento do “Programa Taxista 
Amigo do SAMU”. 

• Lei nº 12.720 de 20 de dezembro de 2013 – disposições sobre operação de frotas de táxis e 
reserva para PCD. 

• Lei nº 12.781 de 3 de fevereiro de 2014 – cassação de licença de taxistas e de transportadores 
de passageiros que favoreçam a exploração sexual de crianças e adolescentes. 

• Lei nº 12.784 de 3 de fevereiro de 2014 – Dia do combate à violência contra o taxista. 

• Lei nº 13.104 de 30 de novembro de 2015 – altera a multa para táxis e similares de outros 
municípios que circulem em João pessoa.  

• Lei nº 13.105 de 30 de novembro de 2015 – dispõe sobre a exploração do serviço de 
transporte de passageiros através de aplicativos, softwares etc. 

• Lei nº 13.199 de 30 de maio de 2016 – Programa “Táxi Amigo do Ciclista”. 

• Lei nº 13.206 de 1º de julho de 2016 – altera e acrescenta dispositivos à Lei nº 12.720/2013, 
que dispõe sobre frotas de táxi. 
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9.4. Acesso à informação e transparência 

A Lei nº 12.527, sancionada em 18 de novembro de 2011, pela Presidente da República, Dilma 

Roussef, regulamenta o direito constitucional de acesso dos cidadãos às informações públicas e é 

aplicável aos três Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com vigência 

depois de decorridos 180 (cento e oitenta) dias da publicação. Sua sanção representa mais um 

importante passo para a consolidação do regime democrático brasileiro e para o fortalecimento das 

políticas de transparência pública. 

A lei institui como princípio fundamental que o acesso à informação pública é a regra, e o sigilo 

somente a exceção. Para garantir o exercício pleno do direito de acesso previsto na Constituição 

Federal, a Lei define os mecanismos, prazos e procedimentos para a entrega das informações 

solicitadas à administração pública pelos cidadãos. Além disso, a Lei determina que os órgãos e 

entidades públicas deverão divulgar um rol mínimo de informações proativamente por meio da 

internet. 

As regras para a classificação de informações sigilosas, aquelas que deverão ter o seu acesso restrito 

por determinado período de tempo, são rigorosas e justificam-se pela salvaguarda da segurança do 

Estado ou da própria sociedade. Também estão previstas medidas de responsabilização dos agentes 

públicos que retardarem ou negarem indevidamente a entrega de informações (artigo 32 e seus §§). 

Para ter acesso a informações: 

• a identificação do requerente não pode conter exigências que inviabilizem a solicitação; 

• os órgãos e entidades devem viabilizar alternativa de encaminhamento de pedidos em seus 
sites na internet; e 

• é proibida qualquer exigência relativa aos motivos do pedido. 

Sobre Prazos e recursos: 

• os pedidos deverão ser respondidos em até 20 dias, prorrogáveis por mais 10 mediante 
justificativa expressa; e 

• negado o pedido, o recurso deverá ser dirigido à autoridade hierarquicamente superior, que 
deve se manifestar em 5 dias. 

Sanções previstas para quem não cumprir esta lei (no caso de pessoa física ou entidade privada que 

detiver informações em virtude de vínculo de qualquer natureza com o poder público) artigo 33: 

• advertência; 

• multa; 

• rescisão de vínculo com o poder público; e 

• suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
administração pública. 

O Artigo 32 enumera as condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público ou militar. 

No Portal da Transparência de João Pessoa, ao lado de outros feitos do governo local, é de se 

ressaltar a divulgação de medidas que conferem mais transparência na gestão do transporte público 

de João Pessoa: ao lado de notícias sobre a concessão de medidas ou sobre o planejamento de 

obras sobre o tema, o governo municipal, por meio da Secretaria da Transparência Pública – 

SETRANSP e da SEMOB, disponibiliza, nesse Portal, um conjunto de informações que permitem aos 

cidadãos terem acesso mais detalhado aos dados do transporte coletivo na cidade.  

Outro aspecto interessante a ressaltar na administração pública de João Pessoa é o Orçamento 

Participativo: a população de João Pessoa, desde 2005, vem participando deste instrumento da 

democracia participativa que promove o diálogo direto com o poder público sobre o melhor 
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encaminhamento dos recursos públicos do orçamento municipal. Em João Pessoa, depois de ter sido 

transformado em lei, o Orçamento Participativo é uma Secretaria Executiva. No Portal, constam 

notícias relacionadas a esse tema na seção própria.  

Também as notícias sobre as ações atendidas e desenvolvidas pela Ouvidoria Geral do Município 

encontram-se no Portal da Transparência, entre outras. 
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10. CONCLUSÕES 

Neste documento, foi possível compreender os principais aspectos da atual problemática da 
mobilidade urbana na Microrregião de João Pessoa, por meio de um conjunto robusto de dados e 
informações.  

Acerca dos aspectos socioeconômicos, desde 2010, a população tem crescido em todos os 
municípios da Microrregião, exceto Bayeux. De acordo com as informações declaradas na Pesquisa 
Origem e Destino Domiciliar, a população da Microrregião que exerce atividade remunerada 
corresponde a 39,7% do total. As pessoas empregadas (informal ou formalmente) têm predominância 
nos bairros centrais e nos bairros a leste do município de João Pessoa, diferentemente dos bairros a 
sudoeste, como Jardim Veneza e Ernani Sátiro, que apresentaram os menores percentuais. Nos 
demais municípios da Microrregião, há destaque para Cabedelo, que possui zonas com grande 
concentração de pessoas empregadas. Ainda com dados da pesquisa, as pessoas que se 
declararam estudantes como atividade principal tiveram maior concentração percentual em bairros 
localizados ao sul do município de João Pessoa, como Água Fria, José Américo e Costa do Sol, 
assim como no município de Conde. A população que se declarou aposentada apresenta-se 
distribuída de maneira homogênea na Microrregião. Os que se declararam como dono(a) de casa 
concentram-se em bairros do município de João Pessoa com menores rendas médias, como Ilha do 
Bispo e bairros ao sul e a oeste.  

Acerca do desemprego, o município de Lucena tem a menor taxa, seguido pela capital, Conde, 
Bayeux, Cabedelo e Santa Rita. Bairros centrais de João Pessoa, como Roger, Varadouro e Alto do 
Céu, apresentam as maiores proporções de pessoas desocupadas. Áreas periféricas como Cruz das 
Armas, Oitizeiro e Jardim Veneza, e as do extremo sul (Bairro das Indústrias, Mumbaba, Gramame) 
também apresentam população com altas taxas de desocupação. Os bairros da Zona Leste 
apresentam em conjunto as menores taxas, exceto por Altiplano.  

Em relação à renda média domiciliar, as maiores rendas da Microrregião (acima de 7,5 s.m.) 
concentram-se na porção leste da capital, tanto na orla quanto ao longo do eixo da Av. Epitácio 
Pessoa. Apenas os municípios de João Pessoa e Cabedelo possuem zonas com renda média 
domiciliar acima de 3 salários mínimos. As menores rendas médias domiciliares ocorrem, por outro 
lado, nas porções mais a sul e sudoeste da capital, assim como nos demais municípios da 
Microrregião. 

Referente aos aspectos urbanos, João Pessoa experimentou nos últimos anos um acelerado 
processo de urbanização que influenciou a ocupação do solo e o espraiamento da ocupação, gerando 
maiores demandas por transporte, contribuindo para a elevação dos custos de mobilidade e exigindo 
maiores investimentos nos sistemas de infraestrutura. Observou-se também que há questões críticas 
sobre desigualdade urbana, relacionadas à pobreza e à desigualdade de renda, com importantes 
reflexos espaciais. Na dimensão do ordenamento territorial, há problemas principalmente no que 
tange a temas de planejamento do uso do solo e habitação. Quanto à competitividade da economia, 
há deficiências principalmente na construção de uma estratégia coesa que se beneficie dos ativos da 
cidade, em especial o turismo e a relação de João Pessoa com as indústrias presentes no entorno 
de seu território. 

Sobre os deslocamentos na Microrregião de João Pessoa, de acordo com a Pesquisa Origem e 
Destino Domiciliar, em um dia útil típico, são realizadas 1,68 milhões de viagens. A maior parte 
dessas viagens são internas ao município de João Pessoa. O total de viagens com origem ou destino 
em João Pessoa é aproximadamente quinze vezes maior que as viagens com origem ou destino em 
Santa Rita, que é o segundo município com maior quantidade de viagens.  

O transporte individual motorizado é responsável por 45% dos deslocamentos na Microrregião, 
seguido pelos modos ativos com 30% e pelo transporte coletivo com 22%. Os transportes fretado e 
alternativo somam 4% das viagens da Microrregião. Ressalta-se, que em João Pessoa, percebe-se 
a dependência do transporte individual motorizado, que é o modo escolhido em 49,9% dos 
deslocamentos do município, contra 28,5% de transporte motorizado individual das escolhas modais 
nos demais municípios. Em relação ao transporte ativo, a proporção dos deslocamentos em João 
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Pessoa (25,6%) é inferior à proporção nas outras cidades da Microrregião (44,2%). O percentual de 
escolha pelo transporte coletivo é semelhante entre João Pessoa e os demais municípios, 
representando respectivamente 22% e 18,2% das escolhas dos viajantes. Foi possível identificar o 
aumento da participação do transporte individual motorizado na escolha modal das viagens conforme 
aumento da renda familiar. Por outro lado, o modo de transporte coletivo apresenta um decréscimo 
de participação conforme o aumento da renda.  

Quando se observa os motivos das viagens, as viagens de base domiciliar por motivo trabalho 
correspondem a 28,8% e motivo estudo a 22,8% das viagens diárias, que juntas somam 51,5% das 
viagens da Microrregião. As viagens por outros motivos são as de maior ocorrência diária (40,1%), 
porém, no horário de pico, essas viagens são bem menos expressivas.  

O índice de mobilidade médio da Microrregião, ou seja, a relação entre o número de viagens e o 
número de habitantes é de 1,43, sendo que João Pessoa apresenta o maior valor (1,54), seguido de 
Conde (1,40), Cabedelo (1,28), Santa Rita (1,13), Bayeux (1,10) e Lucena (0,99). O índice de 
imobilidade médio, que é a relação entre o número de pessoas que não realizam viagem e o número 
de habitantes, é de 41,7%, com maior proporção em Lucena (59,8%), seguido por Bayeux (51,5%), 
Santa Rita (51,0%), Cabedelo (44,3%),  João Pessoa (38,7%) e, por fim, Conde (37,6%). Em relação 
à produção e atração de viagens, João Pessoa produz mais do que 75% das viagens realizadas na 
Microrregião e atrai mais do que 80%. O segundo município em número de viagens produzidas e 
atraídas é Santa Rita, com uma participação menor do que 10%. Lucena e Conde, por sua vez, são 
os municípios com menor participação (abaixo de 2%). Todos os municípios, com exceção de João 
Pessoa, produzem mais viagens do que atraem. 

A respeito da rede viária da Microrregião, verificou-se a relevância e o papel articulador da BR-230 
no contexto regional e urbano em João Pessoa. Ao se analisar o carregamento de transporte 
individual motorizado na hora pico manhã, a rodovia concentra grandes volumes de viagens entre os 
municípios da Microrregião e as regiões da Av. Epitácio Pessoa e Nordeste em João Pessoa, em 
ambos os sentidos. Seu nível de serviço foi considerado péssimo em alguns trechos. Outros gargalos 
detectados foram conexões de bairros ao Sul, articulações com a região Sudeste, conexões radiais 
Sul-Centro, ligação Leste-Oeste (Av. Epitácio Pessoa e Av. Senador Ruy Carneiro) e a conexão 
Norte-Centro. 

Com relação ao transporte público, em João Pessoa, há um sistema de transporte preferencialmente 
radial por ônibus em direção à área central, desencadeando tempos de viagens demasiados para os 
usuários, com dispêndio significativo de parte de seu tempo produtivo diário, concorrendo para efeitos 
nocivos à sustentabilidade e à qualidade de vida da população. Não suficiente a isto, o cenário é 
ainda mais impactado pelo aumento da frota de automóveis verificado na circulação urbana nos 
últimos anos, aumentando os congestionamentos, a irregularidade da programação horária das 
linhas de ônibus e os acidentes de trânsito, além de aumentar a poluição sonora e ambiental, entre 
outros impactos negativos. Ainda que possua uma diversificação de modos operantes na região, o 
transporte público carece de integração efetiva entre aqueles sistemas potenciais, tais como ônibus 
e trem metropolitano, verificando-se a integração efetiva, física e tarifária, apenas no modo ônibus-
ônibus, o que se mostrou como elemento comprometedor da mobilidade. Na Pesquisa de Opinião 
acerca do transporte público na Microrregião, considerando a qualidade geral do serviço prestado, 
11,9% dos entrevistados avaliam como muito ruim, 22% como ruim, 41% como regular, 23,6% como 
bom e 1,5% como muito bom. 

Acerca da infraestrutura de circulação para pedestres, em João Pessoa ainda há grande quantidade 
de vias que não possuem calçadas e que as possuem parcialmente, prejudicando a circulação de 
pessoas na cidade. A maior concentração dessa deficiência da infraestrutura está na região sul da 
cidade. Em levantamento realizado em campo para obtenção do índice de caminhabilidade em 
pontos de interesse distribuídos pela cidade, foi obtido valor de 1,33 pontos, e em outra amostra mais 
direcionada ao Centro da cidade foi de 1,54 pontos em uma escala de 0 a 3, revelando uma condição 
apenas “suficiente” de caminhabilidade. Poucos segmentos de calçada da amostra oferecem 
condições minimamente aceitáveis para a circulação e travessia segura e confortável de pedestres. 
Além da problemática física de infraestrutura, há a problemática referente à falta de conscientização 
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da população sobre a importância de não estacionar seus veículos em frente aos rebaixamentos de 
guia, situação frequentemente observada durante o levantamento em campo. Outro aspecto 
importante é a falta de sinalização tátil. Acerca da demanda de viagens a pé, em João Pessoa, o 
Centro teve destaque como bairro atrator de viagens. Entre os bairros classificados como produtores 
de viagens, estão Roger, Tambauzinho, Expedicionários, Ernani Sátiro e Planalto Boa Esperança. 

As ciclovias, ciclofaixas e passeios compartilhados não abrangem de maneira suficiente o território, 
frente ao porte da cidade, apresentando, ainda, falhas em sua conectividade, o que requer 
necessidade de ampliação da rede de infraestrutura cicloviária nas áreas de menor poder aquisitivo, 
contemplando o Centro. 

A respeito do transporte de cargas, 55% do total de deslocamentos de cargas um dia típico tem 
caráter Interno/Externo, ou seja, são viagens com origem ou destino na Microrregião de João Pessoa 
e a outra ponta fora. Em seguida, há 43% equivalentes a viagens de caráter Externo/Externo (origem 
e destino fora da área de estudo, consideradas fluxo de passagem). Em menores proporções, há as 
viagens de caráter Interno/Interno, ou seja, sua origem e destino estão dentro da Microrregião, 
equivalentes a apenas 3% do total de deslocamentos diários em um dia típico. As principais cargas 
detectadas foram pedra, gesso, cimento, amianto, mica e materiais semelhantes. Constatou-se 
também que João Pessoa necessita fortalecer a legislação atinente ao transporte de carga, além de 
desenvolver um plano de circulação de veículos de carga e de operações associadas, o qual 
abrangerá estudos que evidenciarão os tipos de carga, volumes e especificidades da movimentação 
gerada na cidade, informações ainda não consolidadas pela prefeitura. 

Acerca da segurança viária, considerando os índices de UPS/habitante de cada bairro, o Centro 
destaca-se completamente dos demais bairros, com indicador de 0,53. O segundo bairro (Varadouro) 
apresenta índice bem mais baixo (0,13), seguido por Ernesto Geisel (0,10). Os demais bairros 
apresentam índices muito parecidos, variando entre 0,2 e 0,8. Os bairros com menor indicador são 
Gramame, Jardim Cidade Universitária e Funcionários (0,02). É importante ressaltar o elevado 
percentual de erros ou omissões no registro dos acidentes de trânsito em João Pessoa, o que aponta 
a necessidade de implementação de uma rotina técnica e institucional de coleta e tratamento dos 
dados de forma fidedigna e que venha a ser a base para as decisões de investimentos no tocante à 
sinalização e a ações que fomentem a segurança viária. 

A respeito da gestão da mobilidade urbana, observou-se descompasso entre as atividades de 
planejamento urbano e do uso do solo entre as secretarias municipais envolvidas, tornando-se ainda 
mais grave visto que a cidade se encontra em revisão de seu Plano Diretor. Também se constatou 
falta de integração entre as Secretarias de Saúde, Educação e Meio Ambiente na discussão e 
abordagem da mobilidade urbana de João Pessoa. A nível metropolitano, inexistem ações conjuntas 
operacionais e institucionais com a administração dos municípios da microrregião, culminando, 
assim, em significativa pressão nos serviços públicos da capital paraibana, em particular no serviço 
de transporte, devido à existência de grande interação da população que reside nos demais 
municípios da Microrregião, além da deficiência da absorção de mão de obra, atendimentos de saúde, 
educação e atratividades de cultura e lazer. 

 


