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Resumo da dissertação submetida à Universidade Federal de Pernambuco como parte 

dos requisitos necessários para a obtenção do grau de Mestre em Engenharia Civil. 

 
RESUMO 
TRANSPORTE, ACESSIBILIDADE E REVITALIZAÇÃO URBANA: O CASO 

DO BAIRRO DO RECIFE. 
 
 

Múcio José Teodoro da Cunha 
 
 
 

Orientadora: Maria Leonor Alves Maia 
Co-orientador: Oswaldo Cavalcanti da Costa Lima Neto 
 
 
Desde a década de 1960 tem-se verificado em várias cidades do mundo uma tendência 

de revitalização de centros urbanos como um dos elementos constituintes do 

planejamento estratégico das cidades. Esta forma de planejamento urbano tem como 

finalidade a geração de uma nova dinâmica econômica e social, tendo como 

conseqüência uma intensificação dos deslocamentos nessas áreas. O objetivo desta 

dissertação é medir a acessibilidade no Bairro do Recife, área central da cidade, que 

passa por um processo de revitalização, comparando-a com outras áreas dinâmicas da 

Cidade do Recife. Argumenta-se que, em áreas onde o processo de revitalização urbana 

está instalado, um dos importantes condicionantes para a sustentabilidade das atividades 

sócio-econômicas está relacionado à acessibilidade a esse território e a seus 

equipamentos e serviços. A partir de uma revisão na literatura técnica disponível sobre 

revitalização urbana e acessibilidade foi escolhido um indicador do tipo gravitacional 

para a determinação da acessibilidade nessas áreas. Os dados foram analisados a partir 

do ano de 1997, quando o processo de revitalização tomou fôlego, sendo realizada uma 

previsão da acessibilidade nessa área para o ano de 2005. Os resultados mostraram que 

a área central ainda possui uma maior acessibilidade em relação a outras áreas 

dinâmicas da cidade. Entretanto, como o incremento do processo de revitalização pode 

alterar as condições de acessibilidade, sugere-se o monitoramento da acessibilidade ao 

Bairro em função das atividades que se pretende instalar. 
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Abstract of the dissertation submitted to the Federal University of Pernambuco as part 
of the necessary requirements for the obtaining of Master's degree in Civil Engineering. 
 
ABSTRACT 

TRANSPORTATION, ACESSIBILITY AND URBAN REVITALIZATION:        
THE CASE OF BAIRRO DO RECIFE. 

 
 

Múcio José Teodoro da Cunha 
 
 
 

Supervisor: Maria Leonor Alves Maia 
Co-Supervisor: Oswaldo Cavalcanti da Costa Lima Neto 
 
 
Since the 1960’s, it is observed in several cities of the world a tendency to revitalize 

town centers as one of the elements of the strategic planning for cities. This approach of 

planning has a purposes to generate a new socioeconomic dynamics in areas facing a 

process of degradation of its environment. As a consequence, it is observed an 

intensification of trips in these areas. The main aim of this dissertation is to measure the 

accessibility to Bairro do Recife, central area of the city of Recife, which is facing a 

process of revitalization, comparing it with other similar dynamic areas of Recife. It is 

argued that in areas where process of revitalization of urban areas is taking place, the 

accessibility to that territories is an important condition to the sustainability of the 

socioeconomic activities and therefore to the process of revitalization itself. It was 

chosen a gravitational indicator to determinate the accessibility to Bairro do Recife. The 

results showed that the central area still has a better accessibility than the other dynamic 

areas of the city. However, as the revitalization process tends to be intensified whit the 

implementation of the activities planned, the accessibility  to this area probably will be 

altered. It is suggested, therefore, as a means to keep the process going reaching its 

objectives and sustainability, the monitoring of the accessibility to Bairro do Recife. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa sobre a acessibilidade em centros históricos urbanos, em particular os 

centros que passam por processos de revitalização urbana, salienta a importância da 

relação entre transporte e uso e ocupação do solo. Uma maior ou menor afinidade na 

relação entre o transporte e o uso e ocupação do solo será determinante na configuração 

e na funcionalidade do espaço intra-urbano e dos deslocamentos urbanos. 

 

Os intensos processos de crescimento ocorridos em cidades brasileiras nas últimas 

décadas, baseados na expansão urbana desordenada, no crescimento periférico e no 

crescente incentivo ao uso do automóvel, e associados a uma debilidade no 

planejamento e controle do uso e ocupação do solo urbano acabaram por moldar a 

configuração espacial das cidades. 

 

Este modelo trouxe como conseqüências para as cidades uma necessidade constante de 

expansões da malha viária, problemas de congestionamento, redução do uso do 

transporte público causando dificuldades de deslocamento principalmente para 

população de mais baixa renda, queda na mobilidade e acessibilidade e degradação do 

meio ambiente (ANTP, 1999). 

 

Esse processo de crescimento e o surgimento de áreas metropolitanas polinucleadas 

provocaram certo esvaziamento do conjunto de atividades das áreas centrais gerando, 

conseqüentemente, processos de decadência e obsolescência dessas áreas. Entretanto, 

verifica-se nas políticas urbanas recentes como também a partir de uma tendência 

internacional de reestruturação das cidades que algumas delas passaram a investir na 

reestruturação dos seus centros urbanos, por meio de processos de revitalização urbana, 

trazendo para estas localidades uma nova dinâmica econômica e social. 

 

Nos processos de revitalização urbana são previstas várias transformações no espaço 

construído como, mudança no uso do solo, reformas em edificações existentes, a 

construção de novas edificações e a implantação de novas atividades freqüentemente 

relacionadas ao terciário moderno. Essas novas atividades deverão atrair novos usuários 

para aquele espaço, que, conseqüentemente, deverão atrair novos deslocamentos. Para 
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se realizarem tais deslocamentos serão geradas novas demandas por transporte e infra-

estrutura. 

 

Nesse sentido, Borja e Castells (1997) enfatizam que os projetos de revitalização têm 

inicialmente como ações prioritárias as intervenções nas infra-estruturas de transporte e 

de comunicação, e sobre esta base é que deverão ser desenvolvidas as operações 

promocionais e infra-estruturais de caráter econômico como, por exemplo, áreas para 

instalação de empresas do setor de serviços, equipamentos culturais e turísticos etc. 

Nota-se, contudo, que esta ordem das ações não está necessariamente presente nas 

experiências de revitalização de centros urbanos no Brasil, ou seja, verifica-se uma 

tendência de primeiro investir intensamente na recuperação física dos edifícios, 

adaptando-os e incentivando a instalação de novas atividades econômicas, seguido, 

numa escala secundária, de melhorias nas infra-estruturas, incluindo a de transporte e de 

circulação. Quando essa situação ocorre, uma questão que inevitavelmente emerge é: 

qual é a acessibilidade dessas áreas? 

 

É necessário observar, entretanto, que é preciso conhecer tanto os impactos que medidas 

ligadas ao uso do solo - como, por exemplo, a instalação de um shopping, de um 

hospital ou um conjunto de atividades - podem causar na circulação e no preço ou 

característica de determinada localização, quanto os impactos decorrentes da 

implantação e/ou melhoria de sistemas de transporte – a exemplo da implantação de 

uma linha de metrô ou de um aeroporto – podem causar na dinâmica de ocupação e uso 

do solo de áreas lindeiras e no valor da localização. Ou seja, é preciso conhecer que 

efeitos resultam da interação entre o transporte e a organização das atividades urbanas. 

 

É imprescindível que o planejamento urbano, do transporte, e da circulação sejam 

realizados o mais conjuntamente possível, já que o planejamento urbano quando define 

condições de uso e ocupação do solo, influencia diretamente nos deslocamentos de 

pessoas e cargas; o planejamento de transportes define a infra-estrutura necessária à 

circulação e a regulamentação necessária, o que condiciona uma melhor ou pior 

acessibilidade ao espaço por pessoas; e o planejamento da circulação, atividade ligada 

ao trânsito, por sua vez define como a infra-estrutura pode ser usada por pessoas e 

veículos, e assim influencia na escolha de caminhos e dos meios de transportes a serem 

usados para acessar um determinado local (ANTP, 1999). 
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Nessa pesquisa, argumenta-se que, em áreas onde o processo de revitalização urbana 

está instalado, um dos importantes condicionantes para a sustentabilidade das atividades 

sócio-econômicas, está relacionado à acessibilidade a esse território e a seus 

equipamentos e serviços. Ou seja, a acessibilidade é uma das variáveis importantes nos 

processos de revitalização urbana, pois se pressupõe que nestes processos o 

reaquecimento da dinâmica econômica local, decorre preponderantemente pela 

reconversão ou implantação de novas atividades numa determinada área, que atrairão 

uma nova demanda de deslocamentos e pessoas. Mesmo após a instalação de atividades, 

se não forem oferecidas boas condições de acesso (com relação à infra-estrutura, 

sistema de transporte, vagas de estacionamento, entre outras), provável e 

conseqüentemente, o processo de revitalização pode ter sua sustentabilidade 

questionada. 

 

Admitindo que a acessibilidade é um atributo da estrutura urbana capaz de caracterizar 

uma dada localização considerando os efeitos da relação entre o uso do solo e os 

transportes, julga-se ser de grande importância determinar a acessibilidade, tendo em 

vista que a acessibilidade retrata a afinidade da interação do uso e ocupação do solo e o 

transporte de uma dada área. 

 

Através dos indicadores de acessibilidade é possível avaliar a qualidade da localização 

de uma área com relação ao acesso às diversas atividades, a partir da quantidade de 

atividades desenvolvidas (por exemplo, número de empregos) e das características da 

infra-estrutura viária e do sistema de transporte. Dessa forma é possível avaliar o 

impacto na acessibilidade de uma dada área decorrente do aumento de uma atividade 

(por exemplo, aumentando o número de vagas em escolas) ou de modificações no 

sistema viário de uma dada região. 

 

Partindo do princípio de que a acessibilidade é uma variável importante nos processos 

de revitalização urbana, e entendendo que estes processos ocorrem em contextos 

específicos devido às condições territoriais, sociais, econômicas, institucionais etc, o 

objetivo desta dissertação é medir e comparar a acessibilidade do Bairro do Recife com 

outras áreas dinâmicas da cidade em 1997 e em 2005, fazendo uma estimativa da 

variação da acessibilidade face aos grandes investimentos já realizados e em andamento 

pela iniciativa privada e pelo poder público nessa área. A acessibilidade foi medida para 
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viagens de carro com os motivos trabalho e serviços dado o perfil das atividades 

incentivadas pelo processo de revitalização. 

 

O Bairro do Recife, área portuária, núcleo histórico original que abriga importante 

acervo arquitetônico e histórico-cultural da cidade do Recife, passa por um processo de 

revitalização urbana que contempla várias daquelas transformações no espaço acima 

mencionadas. Esse processo iniciado nos anos 70 teve origem nos programas de 

conservação de sítios históricos (ZANCHETI, 1995). Porém, foi a partir dos anos 90, 

com a elaboração do Plano de Revitalização do Bairro do Recife, que o processo de 

revitalização urbana tomou fôlego e algumas das ações previstas neste plano 

começaram a ser implementadas, entre elas a estruturação do centro de animação, 

cultura, lazer e comércio do pólo do Bom Jesus. 

 

A revitalização iniciou-se com uma ênfase na recuperação do patrimônio edificado para 

instalação de atividades e redirecionamento de usos que juntos incrementassem a 

economia local, sem, contudo, apresentar uma preocupação maior com a acessibilidade 

ao Bairro do Recife considerando os modos coletivo e individual, motorizados ou não 

motorizados. Com o decorrer da implantação das novas atividades, discussões pontuais 

e cada vez mais freqüentes sobre “estacionamentos” têm sido trazidas para a agenda do 

debate, sem, no entanto, provocar uma discussão mais ampla sobre a acessibilidade ao 

Bairro1. É nesse contexto que essa pesquisa se insere colaborando com o debate mais 

amplo sobre a acessibilidade ao Bairro do Recife. 

 

O sistema viário da cidade é formado por vias perimetrais e corredores radiais que 

convergem para o centro. Além disso, o sistema viário e, particularmente, o do Bairro 

do Recife é condicionado pelos rios e canais (GEIPOT, 1982). Como boa parcela do 

tráfego da cidade converge para o centro e para se acessar o Bairro ainda deve-se vencer 

os gargalos do tráfego que são as pontes, a circulação no centro da cidade e no próprio 

Bairro do Recife fica comprometida.  

 

Segundo Zancheti, Marinho e Lacerda (1998), apesar de apresentar um maior grau de 

ligação com outros pólos da cidade e de circularem 57 linhas de ônibus pelo Bairro, o 

                                                 
1 Nesta pesquisa o emprego da palavra Bairro se referirá ao Bairro do Recife. 
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acesso ao mesmo é realizado principalmente através de automóveis. Ele acrescenta que, 

como em toda a cidade, o Bairro do Recife também é carente de condições para 

circulação de pedestres e de vagas para estacionamento. 

 

Dados da Pesquisa Domiciliar de Origem e Destino da Região Metropolitana do Recife 

de 1997 (EMTU, 1998) mostram que a área central da cidade atrai cerca de 15 % das 

viagens diárias da Região Metropolitana do Recife - RMR, o que corresponde a 

aproximadamente 556 mil viagens de um total de 3.693.000 viagens. A pesquisa aponta 

também para uma redução, em termos percentuais, de cerca de 54% das viagens atraídas 

para a área central, apesar de ter um aumento, em valores absolutos, de 15% das viagens 

considerando os anos de 1972 e 1997. 

 

Diante dessa já iniciada implantação de atividades e da previsão de implantação de 

atividades futuras é de grande importância um estudo de acessibilidade ao Bairro do 

Recife para determinar as condições de acesso de pessoas a estas novas atividades que 

serão ou já estão instaladas, visto que isso gera uma intensificação dos deslocamentos 

na área. 

 

Para esse fim, foi selecionado o indicador de acessibilidade proposto por Lima Neto 

(1982). Será medida a acessibilidade do Bairro do Recife no ano de 1997 e no ano de 

2005. O ano de 1997 foi um ano de importantes realizações no Bairro com a 

consolidação da implantação do Pólo Bom Jesus, como será visto no capítulo 4. Nesse 

ano também foi realizada pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) 

a Pesquisa Domiciliar de Origem e Destino da Região Metropolitana do Recife 

(Pesquisa O/D) de onde foram extraídos dados para esta pesquisa. A escolha do ano de 

2005 levou em consideração a disponibilidade de dados e das previsões realizadas no 

Plano Diretor de Circulação da Cidade do Recife de 2000 (PDC-REC, 2000). 

 

Os resultados obtidos mostraram que o Bairro do Recife tem maior acessibilidade para 

viagens de carro com os motivos trabalho e serviço em comparação com outras áreas 

dinâmicas da cidade em 1997, e que haverá uma melhora na acessibilidade ao Bairro em 

2005. Cabe ressaltar que apenas uma pequena parte das ações de revitalização do Bairro 

do Recife previstas no plano foi implementada e, mesmo estando numa etapa inicial da 
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revitalização, este processo já tem suscitado discussões freqüentes, que até então se 

limitam à questão dos estacionamentos. 

 

Entende-se que a sustentabilidade do processo de revitalização está baseada na 

capacidade de instalação de atividades no Bairro associada à manutenção de uma boa 

acessibilidade a esta área. Os resultados apontam que mesmo não existindo nenhum 

estudo da acessibilidade ao Bairro, do ponto de vista da acessibilidade o processo de 

revitalização do Bairro do Recife se mantém sustentável em 2005. Entretanto, com a 

dinâmica do processo de revitalização, possivelmente as condições de acessibilidade 

serão alteradas surgindo então a necessidade de um monitoramento da acessibilidade ao 

Bairro em função das atividades que se pretende instalar nessa área. 

 

A dissertação está estruturada em sete capítulos. Após a introdução apresentada neste 

capítulo, os capítulos 2 e 3 trazem o estado da arte dos principais debates e conceitos na 

qual a pesquisa está fundamentada. Nestes capítulos são abordados os conceitos ligados 

aos processos de revitalização de áreas centrais, como também a definição dos conceitos 

e índices utilizados para medir a acessibilidade. A metodologia utilizada na pesquisa é 

descrita no capítulo 4, seguido pelo capítulo 5 no qual é apresentado o estudo de caso. O 

capítulo 6 traz os resultados e análises, seguidos pelas as conclusões da pesquisa no 

capítulo 7. 
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2. O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE CIDADES E A REVITALIZAÇÃO 

EM CENTROS HISTÓRICOS URBANOS 

 

Este capítulo aborda o quadro conceitual das principais idéias relacionadas à 

revitalização de centros históricos, partindo do planejamento estratégico territorial de 

cidades e seus instrumentos, da importância das áreas centrais das cidades e sua relação 

com os planos estratégicos, e trazendo a definição dos vários termos que caracterizam 

os processos de intervenção em áreas centrais históricas.  

 

2.1. As Cidades e o Planejamento Estratégico 

 

A recente idéia de intervenções em áreas centrais das cidades está fortemente ligada ao 

papel das cidades no contexto econômico atual caracterizado por palavras como crise, 

reestruturação e globalização, no qual as cidades passam a ser o lócus privilegiado para 

o enfrentamento das questões contemporâneas enquanto centros de comando nos países 

e centros de atração de investimentos estrangeiros (SASSEN, 19962, apud COMPANS, 

1999). 

 

Alguns dos elementos dessa nova cidade metropolitana são: a concentração de 

população e atividades, a densidade das relações sociais derivada da heterogeneidade e 

complementaridade dos grupos sociais, a diversidade de funções, a centralidade com 

respeito a um território, a coesão sócio-cultural expressada na cultura cívica, a 

existência de instituições políticas e a sua capacidade de autonomia e a imagem e 

visibilidade para o exterior (BORJA e CASTELLS, 1997). 

 

Para Meyer (2001) é bastante conhecida a tese segundo a qual as mudanças nas esferas 

econômico-produtivas e tecnológicas estão sempre associadas a transformações na 

esfera urbana. A autora cita a importância do urbanismo moderno nas transformações 

realizadas nas cidades para garantir o bom desempenho das metrópoles industriais do 

século XIX e indica os desafios da metrópole contemporânea e suas transformações 

para a adequação ao sistema produtivo denominado pós-industrial que tem como uma 

das características mais impactantes para o ambiente urbano a sua face 

                                                 
2 SASSEN, S. (1996) La ville globale. New York, Londres, Tokyo. Paris: Descartes e Cie. 
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desterritorializada, visto que tanto os insumos da produção quanto o que se está 

consumindo são bens imateriais que podem ser produzidos em qualquer localização. 

 

Sánchez (1999) aponta uma série de fenômenos que vem influenciando os instrumentos 

tradicionais de planejamento urbano, dentre os quais se destacam o dinamismo das 

mudanças econômicas atuais, as incessantes inovações tecnológicas e mudanças nas 

atitudes sócio-culturais, a integração de países em blocos e a globalização da economia, 

que têm gerado uma competição entre cidades para geração de empregos e atração de 

investimentos e turistas. 

 

Oliveira (2001), salienta que num cenário onde a competição entre cidades por 

investimentos e empregos é apresentada como inevitável e a sustentabilidade como um 

processo desejável, o discurso hegemônico tem enfatizado a inserção competitiva da 

cidade no mundo globalizado como elemento norteador das políticas urbanas e como 

uma das principais referências do próprio projeto de atribuição de sustentabilidade às 

cidades. 

 

A sustentabilidade é um conceito que está em processo de construção. Após a 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no 

Rio de Janeiro em 1992, este conceito foi ampliado, definido como uma sinergia entre 

as dimensões ambiental, social e econômica do desenvolvimento, incluindo também a 

noção de sustentabilidade como um processo de desenvolvimento sustentável. 

 

Segundo a Agenda 21 Brasileira, as cidades podem se tornar sustentáveis ao adotar 

quatro estratégias – uso e ocupação do solo, desenvolvimento institucional, produção e 

consumo e instrumentos econômicos –, nas quais são definidos conjuntos de diretrizes e 

propostas de ações, e são indicados a esfera de competência, os prazos e os meios de 

implementação destas ações. Na primeira estratégia, que propõe o aperfeiçoamento da 

regulação do uso e da ocupação do solo urbano e promoção do ordenamento urbano, 

considerando a promoção da equidade, eficiência e qualidade ambiental, uma das 

propostas aborda a melhoria da qualidade ambiental das cidades por meio de ações 

preventivas e normativas de controle dos impactos territoriais dos investimentos 

públicos e privados, do combate as deseconomias da urbanização, da elaboração de 

planos e projetos urbanísticos integrados com as ações de transporte e trânsito, da 
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adoção de parâmetros e de normas voltadas para a eficiência energética, o conforto 

ambiental e a acessibilidade, da ampliação das áreas verdes e das áreas públicas das 

cidades, da conservação do patrimônio ambiental urbano, tanto o construído como o 

natural e paisagístico (Ministério do Meio Ambiente, 2000). 

 

Para Moura (2001) a sustentabilidade urbana está associada à qualidade de vida da 

população e com o planejamento e gestão do urbano que projetem nas cidades alguns 

dos atributos do contexto da competitividade global, reconstruindo o ambiente na busca 

de qualificá-lo para realçar sua atratividade, materializando uma cidade que inspire 

orgulho dos moradores e, principalmente, confiança nos potenciais investidores. 

 

Ferreira (1988), por sua vez, define sustentável como aquilo que é capaz de se manter 

mais ou menos constante, ou estável, ao longo tempo. 

 

Nesta dissertação, o termo sustentabilidade refere-se a um processo no qual a 

capacidade progressiva de atração e instalação de atividades numa dada área, visando 

sua dinamização econômica e social ao longo do tempo, está associado à manutenção de 

uma boa acessibilidade à mesma. 

 

Para Sánchez (1999) as transformações que vêm ocorrendo nas cidades estão associadas 

à transição do papel do Estado de regulador para empresarial, caracterizado por uma 

crescente busca de parcerias com a iniciativa privada. O planejador assume um caráter 

de empreendedor e promotor do crescimento em detrimento da figura do planejador 

ordenador do espaço urbano e regulador da ação da iniciativa privada. 

 

As cidades, para desempenhar este novo papel, precisam se adaptar às novas condições 

econômicas que, segundo a lógica do capitalismo atual, resultam na adoção de um 

conjunto de medidas como a gestão empresarial da cidade, “a implantação de infra-

estruturas para passagem do modelo industrial para o terciário qualificado” 

(CASTELLS e BORJA, 1996. p. 16), a instalação de pólos de pesquisa tecnológica, a 

construção de compromissos entre atores públicos e privados para a execução de ações 

e obras na cidade, a promoção de grandes eventos e a realização de reformas político 

administrativas, incluindo a privatização e terceirização de serviços públicos 

(MARICATO, 2000; OLIVEIRA, 2001). 
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Nesse contexto, as municipalidades têm adotado políticas urbanas voltadas para a 

promoção das cidades, na qual além dos atributos essenciais como infra-estrutura de 

transporte e comunicações, atividades do terciário moderno entre outros, as 

especificidades locais, nas quais se destacam os elementos culturais, têm sido bastante 

valorizadas. 

 

O planejamento estratégico das cidades ou gestão empresarial das cidades é uma 

abordagem que vem ganhando crescente visibilidade como alternativa capaz de 

enfrentar os desafios criados pelas transformações em curso no mundo (OLIVEIRA, 

2001) ou “como resposta à nova fase de capitalismo flexível e predominância do 

terciário” (ARANTES, 2000. p. 18), transformações que segundo Harvey (1996) 

obrigam as cidades a tomar uma postura mais agressiva na competição por 

investimentos privados e por empregos, revelando a obsolescência dos métodos e dos 

objetivos do planejamento urbano convencional. Para Borja e Castells (1997) o 

planejamento estratégico se distingue do planejamento territorial convencional pelos 

seguintes aspectos (ver tabela 1): 

 
Tabela 1 – Diferenças entre o Planejamento estratégico territorial e o plano diretor. 

Fonte: Borja e Castells (1997). 
 

Segundo Borja e Castells (ibid) os benefícios do planejamento estratégico territorial são 

entre outros: ação em curto prazo, posicionamento da cidade de maneira a aproveitar as 

oportunidades, a visão de futuro, concentração de energias, objetividade, colaboração 

entre setores públicos e privados e a construção de consensos. Os principais riscos do 

planejamento estratégico segundo os autores (ibid) são derivados de uma incorreta 

Plano Estratégico Territorial Plano Diretor
Plano integral com alguns objetivos Ordenação do espaço urbano
territorializáveis.

Determina os uso do solo em seu conjunto
Prioriza projetos, mas não os localiza e localiza com precisão os sistemas gerais e
necessáriamente no espaço. as grande ações públicas

Baseado no consenso e na participação em Aponta a responsabilidade da administração
todas as suas fases e a participação a posteriori.

Utilização de análises qualitativas e de Utilização de estudos teritoriais e de meio
fatores críticos físico.

Plano de compromissos e acordos entre Plano Normativo para regular a ação privada
agentes para a ação imediata e em curto prazo futura e possível.

É um plano de ação É um plano para regular a ação.
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definição de objetivos e projetos que não são capazes de impulsionar uma promoção 

eficaz deles mesmos, como também da insuficiente participação e consenso sociais. 

 

Quanto a esta participação no planejamento estratégico, Oliveira (2001) salienta que, 

como a garantia de execução de ações e projetos depende também de recursos privados, 

normalmente os atores com maior capacidade de investimento definem grande parte do 

conteúdo do plano. 

 

Para Sánchez (1999, p. 119) “o poder público constrange muito menos o setor privado 

para investir de forma proveitosa no espaço urbano, e, freqüentemente, há uma clara 

confluência de interesses entre o governo da cidade e os setores empresariais”. A autora 

(ibid) ressalta um maior grau de interferência das grandes empresas nas entidades 

públicas, e, conseqüentemente, na formulação das políticas urbanas com forte ação 

econômica. 

 

Apesar de emergir como uma alternativa ao planejamento urbano centrado na regulação 

da ação, Arantes (2000) afirma que o planejamento estratégico não possui instrumentos 

capazes de corrigir um dos maiores problemas enfrentados pelos planejadores urbanos 

que são os desequilíbrios territoriais e sociais e os efeitos da especulação imobiliária e 

fundiária herdados do planejamento dito convencional. 

 

No planejamento estratégico a cidade está associada à idéia de uma máquina de 

crescimento (JONAS E WILSON 3, 1999) que Arantes (ibid, p. 27) resume como 

 

“uma coalizão de elites centradas na propriedade imobiliária e 

de seus derivados, mais uma legião de profissionais caudatários de um amplo arco de 

negócios decorrentes das possibilidades econômicas dos lugares que conformam as 

políticas urbanas à medida que dão livre curso ao seu propósito de expandir a 

economia local e aumentar a riqueza”. 

 

A seguir, serão discutidos os instrumentos utilizados pelo planejamento estratégico 

territorial para atuação nas cidades. 

                                                 
3JONAS e WILSON (1999) The Urban Growth Machine, Critical Perspectives Two Decades Later, Nova 
York, State University of  New York Press. 
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2.1.2. Os Instrumentos do Planejamento Estratégico Territorial 

 

Como instrumentos fundamentais do planejamento estratégico destacam-se o city 

marketing e o plano estratégico. O primeiro constitui-se numa orientação da política 

urbana para o atendimento das necessidades do consumidor, seja ele empresário, turista 

ou o próprio cidadão (COOKE, 19904, apud SÁNCHEZ, 1999). O segundo, por sua 

vez, é um plano de ação voltado para execução de grandes projetos que combinam 

objetivos de crescimento econômico, desenvolvimento urbano, rearranjo territorial e 

inserção de forma competitiva da cidade no mundo globalizado, no qual se busca a 

participação da sociedade para viabilizar economicamente os projetos através das 

parcerias público privadas, como também para a construção de consensos sobre a 

prioridade e a realização das ações planejadas (GÜELL, 19975, apud SÁNCHEZ, 1999; 

BORJA e CASTELLS, 1997). 

 

Na ótica de Sánchez (1999), os planos estratégicos são vistos como verdadeiras fábricas 

de imagens, pois são capazes de construir ou modificar as “imagens de marca” da 

cidade para projetá-la para o exterior, ao utilizar o marketing para promover seus 

principais produtos. Compans (1997) cita como por exemplos desses produtos o 

turismo, a cultura e os serviços de ponta. Neste sentido, a cidade passa a ser vista e 

consumida como mercadoria (ARANTES, 2000; VAINER, 2000).  

 

Nas principais ações propostas pelos novos planos estratégicos encontram-se as ações 

voltadas para uma nova configuração espacial das cidades face à demanda por infra-

estrutura urbana exigida pelas novas relações de produção. O urbanismo cresce em 

importância uma vez que serão as intervenções físicas que deverão determinar o êxito 

ou não das estratégias econômico-territoriais, como condições exigidas pelos novos 

padrões tecnológicos, especialmente as áreas de transportes e telecomunicações 

(SÁNCHEZ, 1999). 

 

O planejamento estratégico territorial tem tido, freqüentemente, como foco de 

intervenção, áreas centrais degradadas ou obsoletas das cidades, as quais se pretende 

                                                 
4 COOKE, P. (1990) “Modern Urban Theory in Question”. Transaction Intitute of British Geographers 
N. S. (15), pp. 331-343. 
5 GÜELL, J. M. F. (1997) Planificación estratégica de ciudades. Barcelona: Gustavo Gilli. 
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reinserir na economia reforçando sua centralidade com serviços do terciário moderno. A 

base dessas intervenções está nas infra-estruturas de transportes e telecomunicações, e 

sobre esta base se realizam as operações infra-estruturais e promocionais de caráter 

econômico como os parques tecnológicos, recintos de exposições e de congressos, áreas 

para empresas do setor de serviços além dos equipamentos culturais e turísticos 

(BORJA e CASTELLS, 1997). 

 

Em adição, é importante ressaltar que a adequação das estruturas, das formas e das 

imagens das cidades às novas condições econômicas visa a produção e o consumo de 

bens imateriais como serviços, símbolos, valores, cultura, idéias e tecnologia (VAZ e 

JACQUES, 2001). Nesse panorama, as políticas culturais ganham importância como 

política urbana capaz de gerar desenvolvimento econômico. 

 

Citando Arantes (2000), Maricato (2001) aponta que o uso da imagem e da cultura é 

central no plano estratégico e que a arquitetura-espetáculo tem se prestado a este papel. 

Com a realização das intervenções, ocorre uma valorização imobiliária dessas áreas e 

uma conseqüente apropriação real e simbólica, pela população de mais alto poder 

aquisitivo, dos antigos espaços renovados. Esses processos de apropriação dos espaços 

valorizados, pela população de mais alta renda, são chamados processos de 

gentrification. 

 

Borja e Castells (1997) ressaltam, contudo, que os principais objetivos das grandes 

atuações estratégicas são aqueles que permitem dar um salto qualitativo quanto à 

acessibilidade e mobilidade do espaço urbano-regional e a geração e reconversão de 

centralidades no conjunto do território. A acessibilidade e a mobilidade são requisitos 

indispensáveis para a competitividade da cidade como meio-econômico e para ampliar 

sua função de integração social. 

 

A renovação de áreas centrais, a construção de teleportos nas grandes cidades, a 

renovação de áreas portuárias, a requalificação urbana de áreas comerciais e a 

construção de vias estruturais intra-urbanas constituem um portfolio de ações e projetos 

que se tornaram padrão no mundo inteiro referendados pelos planos estratégicos 

(OLIVEIRA, 2001). 
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Observa-se em várias experiências internacionais de revitalização urbana, como no caso 

de Barcelona, Bilbao e Lisboa, que a modernização e adaptação dessas cidades 

passaram pela melhoria da acessibilidade a seus territórios. 

 

No caso de intervenções de pequena ou média escala, a melhoria de acessibilidade 

ocorre também com a implantação ou melhoria da infra-estrutura viária e de transporte 

metropolitano (BORJA e CASTELLS, 1997), destacando a importância da melhoria do 

transporte público e sua integração entre os diferentes modais para garantir o acesso às 

atividades, tanto da população que reside nas áreas metropolitanas – favorecendo 

particularmente o deslocamento da população de renda mais baixa –, quanto dos 

visitantes que se dirigem a estas áreas para atividades turísticas (ANTP, 1999).  

 

Já no caso de intervenções em grande escala, além da melhoria do transporte público de 

caráter metropolitano é necessária uma melhoria da infra-estrutura portuária, 

aeroportuária e ferroviária de caráter regional, nacional e internacional. 

 

Sendo a acessibilidade um dos elementos fundamentais dessas ações estratégicas para a 

adaptação das cidades, esse fato se rebate diretamente na relação uso do solo e 

transporte, pois uma maior ou menor acessibilidade é resultado de como se dá a 

interação uso do solo com transporte, como será mostrado no item 3. 

 

A preservação de edificações e áreas ou tecidos urbanos degradados que fazem parte do 

patrimônio histórico arquitetônico ou que são considerados peças importantes do ponto 

de vista da sua arquitetura tem ganhado atenção por parte dos governos e nas 

experiências urbanísticas internacionais mais recentes. 

 

Para Brito (2002) tanto não se pode mais tratar política urbana como uma conjunção 

apenas das áreas de habitação, saneamento básico e transportes urbanos, quanto a 

política de preservação do patrimônio cultural não pode mais desconsiderar as demais 

lógicas que interferem na produção da cidade, no seu desenvolvimento e no seu 

funcionamento. Ou seja, é preciso encontrar maneiras de conservar e preservar o 

patrimônio, mas que ao mesmo tempo não sejam medidas deveras restritivas que 

impeçam a renovação ou revitalização de áreas históricas degradadas. 
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Cabe ressaltar que parte significativa desse patrimônio histórico arquitetônico, 

patrimônio que resgata a cultura e a identidade locais, encontra-se nas áreas centrais e 

núcleos fundantes das cidades, o que traz à tona novamente a importância dessas áreas 

nesses processos de adaptação das cidades.  

 

2.1.3. O Centro, sua Importância para a Cidade e para os Planos Estratégicos de 

Revitalização Urbana 

 

Observa-se nas áreas centrais ciclos de valorização e decadência. Territórios de origem 

das cidades, local de moradia e dos negócios das classes dominantes, do comércio de 

luxo, dos serviços modernos e dos equipamentos de lazer, as áreas centrais iniciam seus 

processos de decadência ao passo em que as cidades crescem e se expandem 

territorialmente. A melhoria das comunicações e dos meios de transporte, o abandono 

do centro pelas camadas de mais alta renda e o surgimento de novos focos de consumo 

de bens e serviços em áreas adjacentes à área central, contribuíram para o inicio do 

processo de declínio de suas atividades e obsolescência de suas estruturas urbanas 

(VILLAÇA, 1998; ZANCHETI MARINHO E LACERDA, 1998). 

 

Várias as definições são usadas para caracterizar ou descrever o centro da cidade. Para 

Ascher (2001) o centro é o meio geográfico da cidade, no qual se agrupavam as 

atividades que precisavam de maior acessibilidade.  

 

Segundo Campos (1997), a área central, ou simplesmente o centro intra-urbano, ainda é 

o lugar das grandes transformações e da diversidade das cidades contemporâneas, 

portanto é o foco dinâmico da vida urbana. A área central é tradicionalmente a 

expressão mais direta da idéia de centralidade urbana, e refere-se ao coração simbólico e 

histórico da cidade, que representa o conjunto mais importante da área urbana desde o 

período pré-capitalista. 

 

Azevedo (2001) compartilha dessa concepção quando define que o centro é o espaço 

fundante da cidade, sua referência histórica, cultural e simbólica, que concentra a 

memória arquitetônica e urbanística. O centro é também o museu, a catedral, ou seja, o 

espaço público e coletivo, o lugar de negócios que recebe milhões de pessoas em 

trânsito, um lugar de violência, dos ambulantes, dos excluídos, da informalidade. 
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Para Borja e Castells (1997), por sua vez, a centralidade urbana, entendida como 

condensação da cidade, não é apenas o ponto do espaço metropolitano para onde os 

fluxos convergem, mas também é o lugar dos encontros e das identidades, a expressão 

de civismo e o substrato do marketing e do patriotismo da cidade. 

 

Segundo Maricato (2001) do ponto de vista da acessibilidade, os centros são, em geral, 

as áreas mais bem servidas de transportes públicos, e por isso são locais de acesso mais 

democráticos do que quaisquer outros. Além disso, sua localização no espaço urbano é 

privilegiada: o acesso ao centro das cidades normalmente conta com melhor oferta de 

transporte coletivo e de vias para transporte individual. 

 

Para compreender as relações entre o transporte e as áreas centrais das cidades, faz-se 

necessário observar como foi a evolução dessa relação com a dinâmica de crescimento 

das cidades e qual o significado ou função da área central para uma cidade. É 

importante compreender também, porque os processos de revitalização urbana ocorrem 

com freqüência nos centros urbanos históricos e qual a relação entre revitalização 

urbana e acessibilidade, como veremos a seguir. 

 

A partir do começo do século XX o processo de centralização e sua correspondente 

forma espacial, a área central, passaram a ser sistematicamente considerados pelos 

estudiosos do fenômeno urbano. Este interesse revela sua importância e o seu 

significado para a cidade. Desde então a área central tornou-se o foco principal não 

apenas da cidade mais de toda sua hinterlândia, ou área de abrangência (CORRÊA, 

1989). O autor (ibid), acrescenta que nesse período as cidades estavam voltadas para o 

mundo exterior e que localizavam seus terminais de transporte nessas áreas centrais, 

junto, quando possível, ao terminal marítimo. 

 

Próximos a estes terminais de transporte surgiriam atividades como o comércio 

atacadista, depósitos, escritório, e em alguns casos indústrias. O núcleo central 

caracteriza-se como parcela da cidade cujo uso do solo é dedicado ao comércio a varejo, 

finanças e seguros, prédios de escritório e serviços, profissionais liberais (CAMPOS, 

1997; CORRÊA, 1989). Tais atividades, ao criar mercado de trabalho, se tornaram foco 



 

 

17

de transportes inter-regionais e intra-urbanos, o que viria a significar uma área de maior 

acessibilidade dentro da cidade (HORWOOD e BOYCE, 19596, apud CORRÊA, 1989). 

 

Para Ascher (2001) com o aprofundamento da divisão do trabalho, o número das 

atividades que precisavam da maior acessibilidade do centro aumentou, o que acarretou 

o seu adensamento. Além dos equipamentos do poder, da religião e do comércio, 

instalaram-se todos os tipos de atividades e serviços que deveriam dispor do melhor 

acesso possível e da freqüência máxima. Com isso, foram atraídas as novas infra-

estruturas de transporte, realimentando o adensamento e a centralização. 

 

É importante ressaltar a multifuncionalidade nas áreas centrais, ou seja, a diversificação 

de atividades e também da integração dessas atividades econômicas, sociais, de 

trabalho, de moradia, de cultura e lazer, que são consideradas muito importante para 

vários autores como Ascher (2001), Azevedo (2001), Borja (2001) e Brito (2002). 

 

Entretanto as áreas centrais das grandes cidades começaram a perder posição relativa 

em favor dos bairros das periferias. Tal situação contribuiu para a diminuição dos 

investimentos nessas áreas e para o processo de degradação e deterioração que 

geralmente as caracterizam. 

 

Para Ascher (2001) a centralidade única foi detonada em razão do zoneamento e da 

centralidade múltipla presentes nas teses de Le Corbusier7, caracterizadas pela 

separação da produção industrial, das finanças, do comércio, da moradia e do lazer. 

 

Meyer (2001, p. 29) associa a deterioração dos centros urbanos com a expansão do 

território urbanizado. Segundo a autora: 

 

“(e)nquanto o crescimento urbano, sobretudo nas grandes 

cidades, foi conduzido pela expansão da mancha urbanizada através da reprodução 

                                                 
6 HORWOOD, E. M. e BOYCE, R. R. (1959), Studies of the Central Business District and Urban FreewayDevelopment. Seattle, 

University of Washington. 
7 O paradigma adotado era o da cidade funcional, ordenada segundo as funções habitar, trabalhar, circular 

e descansar (PONTUAL, 2000). 
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contínua de conjuntos habitacionais periféricos, resultado da política habitacional 

envolvida com a oferta em grande escala e o conseqüente alastramento da moradia em 

territórios precários e distantes, iniciava-se o processo de dissolução das áreas 

centrais e a decadência do seu espaço público”. 

 

Meyer (ibid) acrescenta também que a relação entre a expansão da mancha urbana e a 

corrosão das áreas centrais está baseada, sobretudo, no transporte rodoviário. 

 

Villaça (1998) ressalta, por sua vez, o papel da classe dominante neste processo de 

deterioração das áreas centrais, uma vez que o deslocamento da população de mais alta 

renda para áreas periféricas das cidades foi acompanhado pelo deslocamento de todo um 

conjunto de atividades inicialmente localizadas no centro, além do deslocamento dos 

investimentos em infra-estruturas realizados nas cidades. Lacerda, Zancheti e Diniz 

(2000) acrescentam que em decorrência do abandono do centro pelos moradores dos 

grupos sociais de mais alta renda, emergiu na área central um capital construído ocioso, 

caracterizado pela baixa rentabilidade, significando, portanto, uma desvalorização da 

riqueza construída. 

 

Para Corrêa (1989) o processo de descentralização de atividades ocorreu dentre outros 

fatores como uma medida para eliminar as deseconomias geradas pela excessiva 

centralização na área central, processo que se iniciou com o aparecimento de fatores de 

atração em áreas não centrais. Colby8 (apud CORRÊA, 1989) exemplifica melhor esse 

argumento ao especificar alguns dos fatores de repulsão das áreas centrais, existentes 

desde a década de 30. Os congestionamentos, a dificuldade de obtenção de espaço para 

expansão da atividade desenvolvida e o aumento do preço da terra e dos impostos, 

fizeram com que certas atividades perdessem a capacidade de se manterem localizadas 

na área central. Para que a descentralização ocorresse algumas condições deveriam ser 

criadas para atrair a instalação de atividades em áreas não centrais como o baixo preço 

de terras, infra-estrutura implantada e facilidades de transporte, entre outras. 

 

Corrêa (1989) afirma também que a descentralização está associada ao crescimento 

demográfico e espacial das cidades, de maneira que com a expansão das cidades e o 

                                                 
8 COLBY, C. C. Centrifugal and centripetal forces in urban geography. In: MAYER, H. E KOHN, C. F., 
orgs. Readings in urban geography. 
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deslocamento da população para áreas residenciais periféricas ocorreu uma 

descentralização dos pontos de vendas, tendo em vista a competição das firmas pelo 

mercado consumidor. Para tanto era fundamental que essas novas localidades tivessem 

boa acessibilidade. Essa descentralização foi viabilizada pelo desenvolvimento de meios 

de transporte mais flexíveis como o ônibus e o automóvel, como também é resultante 

dos interesses dos proprietários fundiários e promotores imobiliários. 

 

Como resultado, os centros metropolitanos vêm sofrendo um significativo esvaziamento 

ao mesmo tempo em que as periferias crescem extensivamente, pesando sobre as redes 

de infra-estrutura (MARICATO, 2001). Esse processo, no entanto, gera um desperdício 

que não interessa à sociedade já que as áreas centrais contam com boa infra-estrutura 

instalada que passa a ser subutilizada. Para Brito (2002) os investimentos que 

historicamente foram se acumulando nesses setores da cidade não podem ser 

desprezados em detrimento da conformação de novas áreas urbanas, freqüentemente, 

geradoras de deseconomias urbanas vinculadas, entre outros aspectos, a problemas 

ligados aos sistemas de infra-estrutura urbana e aos serviços públicos como transportes. 

 

O esvaziamento de áreas centrais contraria uma orientação mais racional e adequada 

para o desenvolvimento urbano, pois a extensão horizontal das redes de infra-estrutura 

resulta mais cara nas grandes metrópoles, a circulação se torna muito complexa e impõe 

pesado ônus aos moradores da periferia que são obrigados a dedicar parte do seu dia e 

dos rendimentos mensais para realizar seus deslocamentos. 

 

Os centros além de serem pólos de atração de atividades e lugar para onde convergem 

os fluxos de veículos e de pessoas, possuem também importância simbólica ao retratar a 

memória, a identidade e cultura da população local, é onde se concentra normalmente 

grande parcela do patrimônio histórico, artístico e arquitetônico, esta última considerada 

um elemento diferenciador essencial para atração de investimentos nos processos de 

revitalização urbana (VAZ e JACQUES, 2001). 

 

Pelo fato de essas áreas centrais coincidirem em grande parte com as chamadas "áreas 

históricas" das cidades, uma atenção especial deve ser dada para o tratamento desses 

setores urbanos. Este diferencial deve se constituir como elemento propulsor e 

motivador para a sua dinamização urbana, atraindo atividades e investimentos do setor 
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público, privado e cooperativo, associados aos valores urbanos e culturais adquiridos 

historicamente, agregando-lhes novos valores (BRITO, 2002). 

 

Brito (ibid) ressalta que estas intervenções nos sítios históricos das cidades, não devem 

buscar tão somente resolver problemas de deterioração e abandono de edifícios de maior 

ou menor valor arquitetônico, mas devem perseguir uma melhor gestão do espaço 

urbano disponível e dos recursos urbanísticos existentes, como infra-estrutura, rede 

viária, equipamentos coletivos etc. 

 

Nesses processos de intervenção nas áreas centrais, ações voltadas para a formação 

técnica geradora de negócios e empreendimentos no local e, portanto, geradora de 

emprego e renda, são necessárias, visto que dinamizam as atividades funcionais urbanas 

desses sítios históricos, revitalizando-os desde o ponto de vista econômico, social e 

cultural (ibid). 

 

As experiências internacionais de planejamento estratégico têm focado, geralmente, 

como áreas territoriais de atuação preferencial, os centros urbanos e ou estruturas 

centrais obsoletas. Na maioria dos casos, diagnostica-se a contínua decadência física e 

ambiental provocada por uma deslocalização de atividades tendo como conseqüência o 

êxodo de moradores e ofícios, e a desertificação dessas áreas. O que fazer com o 

enorme capital fixo que representou o investimento público de reforço à centralidade 

através de infra-estrutura e dos serviços de transporte? questiona Portas (2001). 

 

Nesse contexto surgem os vários processos de intervenção nas áreas centrais, os 

chamados processos de conservação integrada, renovação, reabilitação ou revitalização 

urbana, que serão abordados a seguir. 

 

Segundo Lapa e Zancheti (2002) conservação integrada é um processo de intervenção 

em centros históricos baseado na recuperação e preservação da estrutura física, 

econômica e social, sendo um dos seus princípios a manutenção dos residentes nas áreas 

reabilitadas. As políticas de conservação urbana tornaram-se estratégias de agregação de 

valor à economia local e ainda um grande instrumento de atração de investimentos. A 

primeira experiência nessa área ocorreu com a reabilitação do centro histórico de 

Bolonha na década de 1960. 
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Várias expressões são utilizadas para caracterizar esses processos de transformação e 

adaptação de áreas centrais, entre elas renovação, revitalização ou reabilitação.  

 

Para Maricato (2000) a renovação é definida como um processo no qual ocorre a 

substituição de edificações envelhecidas ou desvalorizadas que apresentam problemas 

de manutenção por edifícios novos e maiores. Freqüentemente, a renovação se dá com 

muita demolição e remembramento das parcelas de terrenos existentes, acompanhada de 

uma intensificação da ocupação do solo. Na renovação há uma mudança no uso do solo 

devido à instalação, na área central, de novos serviços, ligados aos setores dinâmicos da 

economia: comunicação, publicidade, gerenciamento, informática além de serviços de 

luxo nas grandes corporações. Ocorre também forte valorização imobiliária na área. 

 

A renovação se diferencia da reabilitação na medida que a esta última é atribuída um 

maior caráter de preservação tanto do ambiente construído quanto ao uso e ocupação 

existente. A reforma necessária na infra-estrutura existente para adaptá-la as novas 

necessidades procura não descaracterizar o ambiente construído herdado. Contudo 

Maricato (ibid) salienta que não se executa um plano de reabilitação sem que haja 

também a renovação e vice-versa. 

 

Segundo Ferreira (1988) o termo revitalizar derivado da palavra vitalizar significa dar 

força, vigor. Relacionando o termo com um processo de intervenção pode-se interpretá-

lo como um conjunto de ações de recuperação do arsenal material e humano existente 

no lugar, fornecendo-lhe novos impulsos. 

 

Nesta pesquisa, adotou-se o termo revitalização urbana para caracterizar um processo 

que leva em consideração a conservação do patrimônio material e imaterial com a 

dinamização de usos e atividades econômicas. 

 

Diante da perspectiva, na qual as cidades procuram incrementar suas economias através 

de estratégias de desenvolvimento de suas áreas urbanas centrais, proporcionadas por 

processos que buscam atrair novos usos e atividades, faz-se necessário um estudo dessa 

dinâmica sob o olhar da acessibilidade, por ser a acessibilidade um índice que mede a 

qualidade de uma localização levando em consideração a relação entre o uso do solo e 

os transportes.  
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3. TRANSPORTE E USO DO SOLO, ACESSIBILIDADE E SEUS 

INDICADORES. 

 

Neste capítulo serão abordadas as idéias ligadas à localização de atividades no espaço e 

a relação entre transporte e o uso do solo. Em seguida, os conceitos e definições do 

termo acessibilidade serão abordados, e por fim, serão mostrados alguns dos indicadores 

utilizados para medir acessibilidade, encontrados na literatura técnica. 

 

3.1. Localização das Atividades e Acessibilidade 

 

A distribuição espacial das atividades humanas representa um motivo de preocupação 

àqueles que estão direta ou indiretamente envolvidos com o planejamento e a 

organização do espaço (ALMEIDA, 1999). A circulação de pessoas e veículos está 

intimamente ligada a esta distribuição espacial de atividades e às características do 

sistema viário (BORGES e KRAFTA, 1997) e, conseqüentemente, do sistema de 

transportes. As características específicas inerentes às diferentes atividades levam a 

padrões distintos do uso do solo e têm grande influência sobre a atração e geração das 

viagens diárias (ALMEIDA, 1999). 

 

Inicialmente os modelos elaborados para resolver problemas de localização eram 

destinados ao setor privado. Historicamente, os estudos relativos a problemas de 

localização de fábricas e depósitos, tiveram início com Weber que, em 1929 estudou a 

localização de uma fábrica visando minimizar a distância desta aos diversos pontos de 

matéria prima e ao mercado consumidor (ibid). 

 

Já para o setor público, os problemas de localização geralmente consistem em suprir a 

população de uma dada área geográfica a partir de unidades de distribuição de produtos 

ou prestação de serviços. O que se procura determinar nestes problemas é a quantidade 

e a localização ideal destas unidades de forma a atender da melhor maneira possível um 

conjunto de usuários, cuja localização é conhecida (ibid). 

 
Os atributos locacionais, ou seja, a existência de infra-estruturas, pólos de pesquisa e de 

uma gama de serviços são determinantes tanto para as empresas privadas na competição 

por vantagens locacionais quanto para o setor público na competição para atração de 
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investimentos (OLIVEIRA, 2001). A revitalização de áreas centrais se insere nesse 

contexto, visto que após a realização das intervenções, seja pela melhoria do sistema de 

transporte e/ou pela instalação de atividades, estas áreas estarão sendo dotada destes 

novos atributos, e assim, ganhando uma vantagem locacional em relação às outras áreas. 

 

Alguns fatores que podem influir na escolha da localização de atividades econômicas 

são: o custo da localização, a acessibilidade aos centros consumidores, a atratividade 

local e a vantagem local; e como subfator desta a infra-estrutura física, o 

desenvolvimento tecnológico, a qualidade da mão-de-obra, a concentração de empresas, 

o clima de negócios, a qualidade de vida, o ambiente sócio-econômico criativo, e os 

benefícios que a empresa pode adquirir pela redução dos custos, como isenção de 

impostos locais, subsídios, doação de terrenos etc (CORTES e PAULA JUNIOR, 2001). 

 

Para Villaça (1978) as atividades, que constituem o componente sócio-econômico do 

planejamento urbano, são fundamentalmente influenciadas pelas características de sua 

localização e tendo em vista que a urbanização é fundamentalmente um fenômeno 

econômico, daí decorre que a organização interna das áreas urbana reflete forças 

econômicas que facilitam o funcionamento dos subsistemas econômicos envolvidos. 

Dentro das áreas urbanas, as pessoas e bens precisam mover-se rápida, econômica e 

confortavelmente, muitas vezes ao mesmo tempo e para os mesmos lugares. A 

acessibilidade constitui o fator fundamental determinante do preço da terra e do arranjo 

dos usos do solo nas cidades (WACHS e KUMAGAI, 19739, apud RAIA JR, 2000; 

VILLAÇA, 1978). A necessidade de proximidade e rapidez de contatos diretos é a 

própria razão de ser da cidade (VILLAÇA, 1978). 

 

Para Gottdiener (1996, p. 18)  

 

“... a terra pode ser considerada como ambiente construído 

tendo seus maiores retornos dos investimentos advindos dos empreendimentos urbanos 

comerciais e residenciais, e não da agricultura. O valor da terra que produz riqueza 

hoje não é a qualidade do solo, mas a localização propriamente dita,...”. 

 

                                                 
9 WACHS, M., KUMAGAI, T. G. 1973, “Phisical accessibility as a social indicator”, Socio-Economic 
Planning Sciences 7(5), pp. 437-456. 
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Nas economias de mercado com propriedade privada da terra, a localização ou os 

atributos locacionais é tida como um bem cujo valor varia violentamente ao longo do 

tempo, especialmente nas cidades em rápido crescimento. Mais ainda, tais atributos, 

num terreno, estão menos sujeitos à modificação determinada pela ação do seu 

proprietário do que pela ação de proprietários de outros terrenos. Assim encarada, a 

localização é definida por um sistema de relações sociais emanadas a partir de um 

ponto, em face de vários outros (ibid). 

 

Para Villaça (1998), a localização é a mercadoria mais importante no mercado 

imobiliário, na definição de normas urbanísticas, na análise do uso do solo e na 

formação da estrutura intra-urbana, o que faz de áreas centrais localidades privilegiadas 

tanto do ponto de vista econômico - por causa da localização a terra possui um preço 

maior -, quanto do ponto de vista da acessibilidade, - pois estas áreas têm como destino 

boa parte do fluxo de transporte público, ou ainda são utilizadas como ponto de 

baldeação-. A localização tem profundas implicações sobre os custos operacionais das 

funções urbanas, inclusive sobre o residencial. Quanto mais ricas e desenvolvidas estas 

funções, maiores são suas exigências locacionais; há aí, portanto, um binômio entre o 

grau de desenvolvimento de uma função ou atividade e seus requisitos locacionais 

dentre os quais se sobressai a acessibilidade (ibid, 1978). 

 

Para solucionar estes problemas de localização de atividades e fluxo de pessoas foram 

desenvolvidos modelos de interação espacial que descrevem o fluxo de pessoas, 

mercadorias ou mensagens (ALMEIDA, 1999), como também indicadores de 

acessibilidade que medem a qualidade locacional de uma área, com os quais é possível 

avaliar áreas, por exemplo, com relação à oferta de serviços ou de transporte. 

 

Para a instalação de usos e atividades, um parâmetro fundamental de uma localização é 

dado pelo sistema viário. Na verdade, o padrão de urbanização determinado pelo 

traçado viário acaba por definir o elenco e o porte das atividades que podem se instalar 

em cada setor da cidade. Cria-se desta forma, um zoneamento que é determinado pela 

infra-estrutura viária existente ou projetada, e não pela definição voluntarista de 

perímetros (GOTTDIENER, 1996). 
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Nas grandes cidades o sistema de transportes é peça fundamental para o seu 

desenvolvimento. Mas em que medida se dá essa influência vai depender das 

características da rede de transporte, da localização das atividades e suas características 

sócio-econômicas. 

 
Segundo o documento do Banco Mundial Cities on the move (2001), seguindo uma 

tendência urbana, as cidades e a concentração de pessoas na cidade continuam 

crescendo, em especial em países subdesenvolvidos. Com o crescimento e o 

enriquecimento das cidades, cresce também o número de automóveis nas ruas, que 

chegam a taxas de 15% a 20% ao ano, contribuindo para um aumento nos 

congestionamentos e da poluição do ar. O maior uso do transporte individual traz como 

conseqüência ainda uma queda na qualidade do serviço de transporte público (queda de 

velocidade, perda de confiabilidade, aumento do custo de operação), afetando 

diretamente a população de menor poder aquisitivo. 

 

Como conseqüência, segundo Barat (2001), a possibilidade de acesso às atividades 

sócio-econômicas é reduzida para boa parte da população que não consegue utilizar um 

bom sistema de transportes público (sistema que possa oferecer boa freqüência, 

segurança, custo acessível, entre outras características). 

 

A acessibilidade promovida pelo transporte constitui o fator de maior importância tanto 

no padrão de implantação global das cidades (direções predominantes de crescimento, 

densidade bruta global etc.) como no arranjo interno dos usos, ou seja, da estrutura 

urbana. A necessidade de deslocamento de bens e pessoas nas áreas urbanas de forma 

rápida e econômica reforça a importância dos transportes para garantir acessibilidade a 

uma dada localização. Os usos terciários (comércio varejista e serviços), que no nosso 

estudo de caso são os principais usos incentivados e previstos na revitalização do Bairro 

do Recife, são os que mais dependem de boa acessibilidade (VILLAÇA, 1978). 

 

3.2. A Relação Transporte e Uso do Solo 

 

São várias as abordagens teóricas para explicar a interação entre o transporte e o uso do 

solo. Estão entre elas teorias econômicas, sociais e técnicas. 
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As teorias econômicas, que tomam as cidades como mercados, procuram explicar esta 

relação baseando-se nos fundamentos econômicos do crescimento das cidades, 

crescimento que historicamente está relacionado às mudanças estruturais na economia, 

como por exemplo, aquelas que ocorreram durante a primeira revolução industrial com 

a redução do emprego na agricultura e aumento do emprego industrial (TRANSLAND, 

1999). 

 

Um pressuposto fundamental das teorias econômicas espaciais é que localizações com 

boa acessibilidade são mais atrativas e tem um maior valor de mercado10. Uma dessas 

abordagens vê o desenvolvimento espacial como resultado da incorporação de funções 

de produção espaciais entre o trabalho e o capital e certos fatores espaciais, entre eles 

vantagens de aglomeração, custo de transportes e preço das terras. Outra abordagem 

chama atenção para a importância das inovações tecnológicas no desenvolvimento 

urbano, se referindo a Teoria de Ondas Longas proposta inicialmente por Kondratieff 

(1926)11 e depois por Schumpeter (1939)12, na qual a história econômica é uma sucessão 

de fases de crescimento provocada por inovações fundamentais como a máquina à 

vapor, as ferrovias e os automóveis (ibid). 

 

Nas teorias sociais o desenvolvimento espacial das cidades é resultado da apropriação 

coletiva ou individual do espaço. Estas teorias estão atualmente baseadas nas adaptações 

dos pensamentos evolucionistas da filosofia e biologia, as quais interpretam as cidades 

como um ecossistema em que grupos econômicos e sociais lutam por posições 

ecológicas (PARK, 193613; apud TRANSLAND, 1999). A partir destes conceitos foram 

desenvolvidas teorias para explicar a expansão das cidades americanas, entre elas a 

teoria concêntrica (BURGESS, 192514) ou a teoria de setores (HOYT, 193915). Estes 

conceitos continuam a ser úteis para a compreensão de mecanismos de mudanças 

sociais nas cidades além de processos econômicos sobre o mercado imobiliário, como 

por exemplo, os processos de gentrification (TRANSLAND, 1999). 

 
                                                 
10 Refere-se ao modelo de distribuição espacial proposto por Von Thürnen (1826). 
11 Kondratieff, N. D. 1926, “Die langen Wellen der Konjunktur”. Archiv fur Sozialwissenschaft und 

Sozialpolitik. 
12 Schumpeter, J. A. 1939, Business Cycles. New York. McGraw Hill. 
13 Park, R. E. 1936, Human Ecology. The American Journal of Ecology 42. 1-15 
14 Burgess, E. W. 1925, The growth of the city. 
15 Hoyt, H. 1939, Structure and Growth of Residential Neigborhoods in American Cities. Washington, 

DC: Federal Housing Administration. 
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As teorias da geografia social relacionam os padrões de atividades à idade, gênero ou 

grupo social, além de levar em consideração as características sócio-temporais do 

comportamento. A partir da análise do espaço de ação das pessoas (CHAPIN, 196516; 

CHAPIN e WEISS, 196817) é identificada a freqüência e a seqüência de atividades que 

uma pessoa ou grupo participa diariamente e como estas atividades estão localizadas no 

espaço e no tempo. Após a identificação desse arranjo, são tomadas decisões quanto à 

localização residencial, lugares de trabalho, compras e recreação.  

 

Através de uma avaliação da disponibilidade de tempo proposta por Hägerstrand 

(1970)18 se identifica o espaço de ação das pessoas, espaço que sofre restrições devidas, 

por exemplo, à falta de dinheiro, à disponibilidade de modos de transporte e a 

habilidade para usá-lo, à não disponibilidade de várias atividades numa mesma área, ao 

horário de abertura e atendimento das atividades etc (TRANSLAND, 1999). 

 

Baseado nos conceitos de Hägerstrans, Zahavi (197419,197920) fez uma proposição, na 

qual admite que os indivíduos não tomam suas decisões de mobilidade diárias visando 

simplesmente minimizar o tempo ou custo de viagem necessário para executar um dado 

conjunto de atividades ou oportunidades que podem ser alcançadas no seu espaço de 

ação, uma vez que o tempo ou custo que um indivíduo está disposto a gastar com 

transporte varia com a renda, localização residencial, entre outros fatores. Esta teoria 

explica, por exemplo, porque o ganho de velocidade obtida com as inovações 

tecnológicas não tem levado a uma redução dos gastos com viagens, mas tem levado a 

viagens cada vez mais longas (TRANSLAND, 1999). 

 

Já as teorias técnicas, que associam o crescimento das cidades com os sistemas de 

mobilidade urbana, afirmam que as cidades surgiram quando inovações tecnológicas 

requereram a divisão do trabalho (ibid). Para perceber a relação existente entre 

transporte e uso e ocupação do solo, observou-se na formação das cidades como os 

                                                 
16 Chapin, F. S. 1965, Urban Land Use Planning. Urbana, IL: University of Illinois Press. 
17 Chapin F. S., Weiss, S. F. 1968, “A probabilistic model for residential growth”. Transportation 

Research 2, pp. 375-390. 
18 Hagerstrans, T. 1970, “What about people in regional science?”, Papers of Regional Science 

Association 24, pp. 7-21. 
19 Zahavi, Y. 1974, Traveltime Budgets and Mobility in Urban Areas. Report FHW PLK-8183, 

Washington, DC: US Department of Transportation. 
20 Zahavi, Y. 1979, The UMOT Project. Report DOT-RSPA-DPB-20-79-3. Washington, DC/Bonn: US 

Department of Transportation/Ministry of Transport, Federal Republic of Germany. 
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meios de transporte tiveram de se adaptar a cada uma das configurações e vice-versa. 

As cidades se formaram muitas vezes em interseções de rotas de comércio ou onde era 

necessário fazer transbordo de um meio de transporte para outro (VUCHIC, 1981). Não 

raro, em locais onde existiam portos surgiram grandes cidades, o que de certa forma 

ratifica a importância dos transportes na configuração do espaço urbano. Alguns 

exemplos dessas cidades são Veneza, Gênova e Frankfurt. 

 

O paradigma técnico do desenvolvimento urbano é a base de muitas teorias do porquê 

de algumas cidades floresceram e outras declinaram. Tornqvist (196821, apud 

TRANSLAND, 1999) desenvolveu a idéia de sistemas de cidades construídas sobre 

redes de comunicação descrevendo interações entre pessoas e informações entre 

cidades. Os impactos espaciais decorrentes das novas tecnologias de telecomunicação 

ainda são largamente desconhecidos, entretanto percebe-se que cidades centralmente 

localizadas – que possuem corredores de alta acessibilidade e transporte ferroviário e 

aéreo de alta velocidade - se adaptam mais facilmente às inovações (TRANSLAND, 

1999). 

 

Nos anos 1950, Hansen (1959) foi capaz de demonstrar, num estudo realizado em 

Washington DC, que localizações com boa acessibilidade tinham maior chance de 

serem desenvolvidas que localizações periféricas. O reconhecimento que as viagens e a 

decisão de localização se co-determinam e que, portanto, o planejamento de transporte e 

do uso do solo precisa estar coordenado, rapidamente se propagou entre os planejadores.  

 

A partir do estudo de Hansen um conjunto de relações entre o transporte e o uso do solo 

foi identificado, entre elas, que a distribuição de atividades humanas no espaço requer 

interações espaciais ou viagens através do sistema de transporte para vencer a distância 

entre as localizações das atividades, que a distribuição de infra-estrutura de sistema de 

transporte cria oportunidades para interações espaciais e podem ser medidas como 

acessibilidade, e que a distribuição de acessibilidade no espaço co-determina decisões 

de localização e então resulta em mudanças no sistema de transporte (BERTUGLIA et 

al., 1987; TRANSLAND, 1999).  

 

                                                 
21 Tornqvist, G. 1968, “Flows of information and location of economic activities”, Lund Studies in 

Geography B 30. Lund: University of Lund. 
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As teorias baseadas neste paradigma iniciaram com a observação de regularidades de 

certos parâmetros da mobilidade urbana (RAVENSTEIN, 188522; ZIPF, 194923), tais 

como tempo e distância de viagem, e a partir delas tentam inferir que destinos e origens 

de viagem melhor reproduzem aquela distribuição de freqüência observada. Nestas 

observações identificou-se que a freqüência das interações humanas entre duas 

localizações é proporcional ao seu tamanho e inversamente proporcional à sua distância, 

uma analogia à lei de gravitação da física. Surge então o modelo gravitacional de 

interação espacial, que com o passar dos anos tem sido cada vez mais aperfeiçoado 

(BARRA, 198924; apud BORGES e KRAFTA, 1997; TRANSLAND, 1999). 

 

Nas tabelas 2, 3 e 4 abaixo estão sumarizadas as relações entre transporte e uso do solo 

resultante das teorias econômica, social e técnica, descritas teoricamente e observadas 

em estudos empíricos americanos e europeus (TRANSLAND, 1999). 

                                                 
22 Ravenstein, E. G. (1885) The laws of migration. Journal of the Royal Statistic Society 43, 167-235. 
23 Zipf, G. K. (1949) Human Behaviour and the Principle of least effort. Cambridge, Ma: Addison 
Wesley. 
24Barra, T. (1989) Integrated land use and transport modelling: decision chains and hierarquies. In: 
Cambridge urban and architectural studies. Vol. 12. 
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Tabela 2 – Impactos do uso do solo sobre o transporte. Fonte: TRANSLAND (1999). 
Direção Fator Impacto sobre Impactos teóricos esperados Impactos observados em estudos empíricos 

Comprimento de 
viagem 

Uma maior densidade residencial apenas não leva a viagens mais 
curtas.  Um mistura de lugares de trabalho e de residências podem levar 
a viagens mais curtas se os custos de viagem aumentam. 

Numerosos estudos apóiam a hipótese que maiores densidades 
combinadas com um mix de usos do solo levam a viagens mais curtas. 
Contudo, o impacto é mais fraco se as diferenças nos custos de viagem 
são levadas em conta. 

Freqüência de 
viagem 

Pequenos impactos esperados. Se as viagens são mais curtas, mais 
viagens podem ser feitas. 

Pequeno ou inexistente impacto observado. 

Densidade 
residencial 

Escolha modal Mínimas densidades residenciais são um pré-requisito para um 
transporte público eficiente. Mais viagens à pé  e de bicicleta serão 
feitas se as viagens se tornarem mais curtas. 

A hipótese que a densidade residencial está correlacionada com o uso 
do transporte público e negativamente com o uso do carro é 
amplamente confirmada. 

Comprimento de 
viagem 

A concentração de lugares de trabalho em poucos centros de empregos 
tende a aumentar o comprimento médio das viagens. Um 
balanceamento de lugares de trabalho e residências numa área levaria a 
viagens ao trabalho mais curtas apenas se as viagens se tornarem mais 
caras. 

Em vários estudos as hipóteses foram confirmadas que o balanço entre 
trabalhadores e empregos resultam em viagens mais curtas, entretanto 
isto não pode ser confirmado em outros estudos. Centros 
monofuncionais de empregos e subúrbios dormitório, portanto, têm 
claramente viagens mais longas.  

Freqüência de 
viagem 

Pequenos impactos esperados. Se as viagens são mais curtas, mais 
viagens podem ser feitas. 

Nenhum impacto significante foi encontrado. 

Densidade de 
empregos 

Escolha modal A concentração de lugares de trabalho em poucos centros de emprego 
pode reduzir o uso do carro se for servido por transporte público 
eficiente. Mais viagens à pé e de bicicleta serão feitas apenas se as 
viagens se tornarem mais curtas. 

Maiores densidades de empregos provavelmente induzem mais uso do 
transporte público. 

Comprimento de 
viagem 

Espaços públicos atrativos e uma variedade de lojas e serviços podem 
induzir a mais viagens locais. 

Estudos americanos confirmaram que os bairros tradicionais têm 
viagens mais curtas que subúrbios orientados ao carro. Resultados 
similares são encontrados na Europa. 

Freqüência de 
viagem 

Se as viagens são mais curtas, mais viagens podem ser feitas. Nenhum efeito foi relatado. 

Desenho urbano 

Escolha modal O layout das ruas, as calçadas e as rotas para ciclistas poderiam levar a 
mais viagens à pé e de bicicleta. 

Bairros tradicionais compartilham de forma significante o uso do 
transporte público, pedestres e ciclistas. Entretanto, os fatores de 
projeto perdem em importância uma vez que as características sócio-
econômicas da população são levadas em conta. 

Comprimento de 
viagem 

Localizações mais periféricas tendem a ter mais longas viagens. A distância aos principais centros de emprego é um importante 
determinante da distância viajada. 

Freqüência de 
viagem 

Nenhum impacto esperado. Nenhum impacto observado. 

localização 

Escolha modal Localizações próximas às estações de transporte deveriam levar a mais 
viagens de transporte público. 

A distância ao ponto de parada do transporte público influencia 
fortemente o uso do transporte público. 

Comprimento de 
viagem 

O comprimento de viagem deveria ser negativamente correlacionado 
com o tamanho da cidade. 

As médias das distâncias de viagem são menores em grandes áreas 
urbanas e maiores em áreas rurais. 

Freqüência de 
viagem 

Nenhum impacto esperado. Nenhum efeito observado. 

Uso do solo 
↓ 

Transporte 

Tamanho da cidade 

Escolha modal Grandes cidades podem manter um sistema de transporte público 
eficiente, então mais viagens deveriam ser feitas por transporte público 
em grandes cidades. 

O uso do transporte público é maior em grandes cidade e menor em 
áreas rurais. 30
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Tabela 3 – Impactos do transporte sobre o uso do solo. Fonte: TRANSLAND (1999). 
Direção Fator Impacto sobre Impactos teóricos esperados Impactos observados em estudos empíricos 

Localização 
residencial 

Localizações com melhor acessibilidade aos lugares de trabalho, lojas, 
escolas e lazer serão mais atrativas para o desenvolvimento de 
residências, tem maiores preços de mercado e se desenvolverão mais 
rapidamente. Melhorar a acessibilidade localmente mudará a direção do 
desenvolvimento de áreas residenciais. Melhorar a acessibilidade em 
toda a área urbana resultará num desenvolvimento residencial mais 
disperso. 

Localizações mais acessíveis se desenvolvem mais rapidamente. Se a 
acessibilidade cresce em toda a região, o desenvolvimento residencial 
será mais disperso. 

Localização 
industrial 

Localizações com melhor acessibilidade a estradas e terminais 
rodoviários de carga serão mais atrativas para o desenvolvimento 
industrial e se desenvolverá mais rapidamente. Melhorar a acessibilidade 
localmente mudará a direção do desenvolvimento industrial para novas 
áreas. 

Existe pequena evidência dos impactos da acessibilidade na localização 
de indústrias, mas grandes evidências da importância da acessibilidade 
para firmas de alta tecnologia e serviços.  

Localização de 
escritórios 

Localizações com melhor acessibilidade aos aeroportos, auto-estradas, 
estações de trem serão mais atrativas para o desenvolvimento de 
escritórios, terão maiores preço de mercado. Melhorar a acessibilidade 
localmente mudará a direção desenvolvimento de escritórios para novas 
áreas. 

O desenvolvimento de escritórios ocorre predominantemente em 
localizações com maior acessibilidade, no centro da cidade ou em 
estacionamentos dos escritórios ou em edge cities na periferia urbana 
com bom acesso viário. 

Transporte 
↓ 

Uso do solo 

Acessibilidade 

Localização do 
varejo 

Localizações com melhor acessibilidade para os clientes e para a 
competição do varejo serão mais atrativas para o desenvolvimento do 
varejo, terão maiores preços de mercado e se desenvolverão mais 
rapidamente. Melhorar a acessibilidade localmente mudará a direção do 
desenvolvimento do varejo para novas áreas 

O desenvolvimento do varejo ocorre quando qualquer uma das situações 
ocorre: localizações no centro da cidade com maior acessibilidade ou 
sobre áreas periféricas com amplo estacionamento e boa acessibilidade 
pelo sistema viário. 
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Tabela 4 – Impactos do transporte sobre o transporte. Fonte: TRANSLAND (1999). 
Direção Fator Impacto sobre Impactos teóricos esperados Impactos observados em estudos empíricos 

Comprimento de 
viagem 

Localizações com boa acessibilidade para muitos destinos produzirão 
viagens mais longas. 

A acelerada dispersão suburbana provocada pela boa acessibilidade a 
cidade central gerou viagens mais longas ao trabalho e às compras. 

Freqüência de 
viagem 

Localizações com boa acessibilidade para muitos destinos produzirão 
mais viagens. 

Nenhum estudo sistemático sobre os impactos sobre a freqüência de 
viagem é conhecido. 

Acessibilidade 

Escolha modal Localizações com boa acessibilidade por carro produzirão mais viagens 
de carro: localizações com boa acessibilidade pelo transporte público, 
produzirão mais viagens por transporte público. 

Diferentes acessibilidades geram mudanças modais através do tempo ou 
custo de viagem (veja abaixo). 

Comprimento de 
viagem 

Há uma forte relação inversa entre custo e comprimento de viagem. A elasticidade preço do comprimento de viagem descobriu-se estar 
numa gama de 3.3. 

Freqüência de 
viagem 

Há uma forte relação inversa entre custo e freqüência de viagem. Nenhum estudo sistemático da freqüência de viagem como função do 
custo de viagem é conhecido. 

Custo de viagem 

Escolha modal Há uma forte relação entre custo de viagem e escolha modal. Diferenças no custo de viagem influenciam a escolha modal: tornando o 
transporte público grátis não induzirá muitos motoristas a trocar para o 
transporte público, principalmente quem foi anteriormente pedestre e 
ciclista. 

Comprimento de 
viagem 

Há uma forte relação inversa entre tempo e comprimento de viagem. Economia de tempo através de melhorias no sistema de transporte são 
em parte gastas em longas viagens. 

Freqüência de 
viagem 

Há uma forte relação inversa entre custo e freqüência de viagem. Economia de tempo de viagem através de melhorias no sistema de 
transporte são em parte gastas em mais viagens. 

Transporte 
↓ 

Transporte 

Tempo de viagem 

Escolha modal Há uma forte relação entre custo de viagem e escolha modal. Melhoria no tempo de viagem sobre outros modos influenciam 
fortemente a escolha modal. 
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Um outro aspecto observado na relação entre transporte e uso do solo foi destacado por 

Buchanan (196325, apud, ROBINSON e BRAMFORD, 1978). A partir do resultado de 

um estudo de transporte metropolitano americano, o autor (ibid) ao discutir a natureza 

do tráfego urbano afirmou que o tráfego é uma função das atividades e está concentrado 

lá porque lá estão concentradas as atividades. Afirmou também que é característico que 

as atividades ocorram principalmente em edifícios, ou lugares como mercados, 

depósitos, estações. Nas cidades, portanto, o tráfego pode ser explicado como uma 

função das atividades. 

 

Segundo Bertuglia et al. (1987), a forma urbana é vista como resultado de interações de 

bens e pessoas que se dá no espaço, a qual não é direcionada nem pré-determinada por 

nenhuma hipótese, mas é uma interdependência observável na distribuição espacial de 

atividades. Villaça (1998) acrescenta que o espaço urbano é estruturado 

fundamentalmente pelas condições de deslocamento das pessoas, seja enquanto portador 

da mercadoria força de trabalho, no deslocamento casa-trabalho; seja enquanto 

consumidor, no deslocamento casa-escola, casa-compra etc. 

 

Para Ascher (2001) o automóvel desempenhou um papel muito importante na 

transformação das formas e das centralidades urbanas, na medida que modificou 

fundamentalmente as condições de acessibilidade às diversas funções urbanas. 

 

Por causa da acessibilidade há uma relação sistemática entre a distribuição espacial e a 

intensidade de desenvolvimento, e a qualidade e quantidade de viagens dentro de uma 

dada região (WACHS e KUMAGAI, 197326; apud RAIA JR, 2000). 

 

Contudo, apesar de não ser tão facilmente explicada a forma como se dá o deslocamento 

das pessoas no espaço urbano, pode-se utilizar os indicadores de acessibilidade para se 

obter parâmetros para caracterização de uma área com relação a sua qualidade 

locacional. 

 

                                                 
25 Buchanan, C. D., et al. 1963, Traffic in towns, report of steering group and working group, H.M.S.O., 
London. 
26 WACHES e KUMAGAI op. cit. 
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Através destes indicadores também é possível: (i) realizar simulações e fazer previsões 

de como se dará a relação entre a necessidade de transporte e a configuração espacial 

das atividades; (ii) obter informações para serem utilizadas tanto no planejamento de 

transporte quanto no planejamento do uso e ocupação do solo; e por fim (iii) conseguir 

uma maior compatibilidade no tratamento das questões que envolvam a relação entre o 

uso do solo e os transportes. 

 

3.3. Acessibilidade 

 

O processo de deslocamento de pessoas, especialmente em ambientes urbanos, é 

bastante complexo. A distribuição espacial das atividades e o sistema de transportes são 

elementos fundamentais para compreensão dos deslocamentos das pessoas, uma vez que 

as viagens ocorrem porque existe uma separação espacial entre as pessoas e as 

atividades de que elas desejam participar. 

 

Logo, para poder analisar como as pessoas se deslocam e sua relação com o 

desenvolvimento urbano é importante que sejam considerados aspectos relativos à 

distribuição espacial das atividades bem como as características estruturais da rede de 

transportes. 

 

Para Izquierdo (1994) a geração de uma viagem entre dois pontos através da rede de 

transporte deve considerar três elementos: o primeiro é a potencialidade de cada origem 

para gerar uma viagem, que depende de fatores sócio-econômicos; o segundo é a 

capacidade do destino de atrair que dependerá da oferta dos possíveis motivos de 

viagem; e o terceiro é a consideração da separação entre a origem e o destino, que pode 

exercer um efeito de resistência à realização da viagem. 

 

Por isso, a acessibilidade às atividades certamente constitui um elemento fundamental 

para o desenvolvimento sócio-econômico e cultural de uma cidade ou região uma vez 

que o acesso físico das pessoas aos lugares ou atividades ocorre por meio do transporte. 

A forma como ocorre a interação entre transporte e uso do solo é que determina uma 

maior ou menor acessibilidade. 
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3.3.1. A Acessibilidade no Contexto Sócio-Econômico 

 

Vários estudos têm abordado a acessibilidade no contexto sócio-econômico, visto que o 

grau de acessibilidade resultante da interação transporte - uso do solo influi diretamente 

na maior ou menor possibilidade de acesso às atividades econômicas e, 

conseqüentemente, na qualidade de vida da população, mas também gera outros efeitos 

indiretos no que se refere ao processo de planejamento urbano e de transporte. 

 

O Banco Mundial (2001) afirma que as cidades e a concentração da população nas 

cidades continuam crescendo, concentração de pessoas que para Barat (197527, apud 

SALES FILHO, 1996) tem como um dos principais propósitos “a capacidade de 

facilitar contatos e aproximar atividades”. 

 

Porém esta concentração possui efeitos complexos, visto que ao existir uma gama de 

atividades com padrões de deslocamento específicos e um grande volume de pessoas 

para acessá-las, mais complexo se torna o planejamento do transporte e o planejamento 

do uso e ocupação do solo. 

 

Outros efeitos que podem estar associados com o grau de acessibilidade de uma área são 

as dificuldades postas pelo crescimento populacional em termos da viabilização da 

expansão habitacional e da geração de empregos, pois a atratividade habitacional 

depende da disponibilidade de infra-estrutura básica como também da acessibilidade 

entre a residência e as demais atividades urbanas. No caso da geração de empregos, a 

dificuldade de acesso da população ao local de trabalho pode inibir a possibilidade de 

instalação de muitos tipos de empresas e serviços (SALES FILHO, 1996). 

 

Ao haver a necessidade de participar das atividades urbanas e existindo entre elas uma 

separação espacial, o sistema de transporte adquire extrema importância para o 

funcionamento da cidade, pois confere à população a capacidade de deslocamento no 

meio urbano. O sistema de transporte também constitui um fator de indução ou 

limitação do desenvolvimento da cidade conforme sua eficácia em proporcionar esta 

facilidade de contatos e aproximação das atividades. Contudo, sua eficácia está 

                                                 
27 Barat, J. 1975, Estrutura metropolitana e sistema de transportes: estudo de caso do Rio de Janeiro, 
IPE/INEPES, Monografia n. 20, Tese de Livre Docência, UFRJ. 
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diretamente relacionada com o grau de compatibilidade entre as características da rede 

de transporte e da distribuição espacial das atividades. 

 

Nos países em desenvolvimento, em geral, e no Brasil, em particular, ainda não são 

usuais os procedimentos que revelam a variação da acessibilidade, decorrente da 

implantação de projetos de melhoria de sistemas de transportes (ALMEIDA, 1999). No 

entanto, alguns estudos realizados na década de 70 (POPPER e HOEL, 1976) já 

concluíram que a utilização da acessibilidade às oportunidades fornecidas pelo sistema 

de atividades urbanas, é mais adequada do que a mera redução de congestionamentos, e 

posterior redução no tempo de viagem, na avaliação de políticas de transporte urbano. 

 

Uma questão que tem interessado os especialistas da área de transportes no Brasil é a 

localização periférica da população de baixa renda, que tem provocado um aumento na 

demanda por transportes públicos, e tem gerado aumento no tempo de viagem entre a 

residência e as atividades básicas da população, tais como trabalho e escola, provocando 

conseqüentemente uma queda na produtividade dos trabalhadores e dos estudantes 

(ALMEIDA, 1999). 

 

Admitindo que as atividades estão dispersas numa determinada área, verifica-se que não 

é fácil dotar todas as partes da cidade com o mesmo grau de acessibilidade com relação 

a todas as atividades que se pretende tomar parte. Dessa forma, parece adequado que a 

acessibilidade possa ser vista como uma boa medida da eqüidade espacial entre os 

diferentes grupos populacionais de uma área urbana, podendo ser usada como um 

indicador no redirecionamento de políticas de transporte e de distribuição espacial das 

atividades urbanas (ibid). 

 

3.3.2. O Conceito de Acessibilidade 

 

Na literatura são encontradas várias definições do termo acessibilidade. A primeira 

definição do termo ainda hoje utilizada em planejamento de transporte foi realizada por 

HANSEN em 1959, que definiu acessibilidade como potencial de oportunidades de 

interação. Para o autor, “em termos gerais, acessibilidade é uma medida da distribuição 

espacial das atividades em relação a um ponto, ajustadas à habilidade e desejo das 

pessoas ou firmas em superar a separação espacial” (apud SALES FILHO, 1996). 
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Apesar de poder ser definida como a facilidade com a qual atividades podem ser 

alcançadas a partir de uma dada localização utilizando-se um determinado sistema de 

transporte (BURNS e GOLOB, 1976; MORRIS et al, 1979; DALVI, 197828, apud 

KOENING, 1980), a abordagem da acessibilidade pode variar de acordo com diferentes 

teorias. As variações estão, em geral, relacionadas com fatores tais como: a forma de 

medir a atratividade de cada região envolvida na área de estudo; o uso de um único 

modo de transporte ou a possibilidade de envolver modos diferentes de transporte na 

análise do acesso às atividades; a forma de medir os custos de viagem e a análise de 

viagens com determinado propósito (ALMEIDA, 1999). 

 

Para Ingram (1971) a acessibilidade pode ser definida como uma característica inerente 

de uma área com relação à superação de uma fonte de fricção que se verifica 

espacialmente (por exemplo, tempo e distância). Davidson (1995) acrescenta que esta 

fonte de fricção leva em consideração as características do sistema de transporte, a 

atratividade de cada área e o custo percebido para realização da viagem, podendo 

ser um fator determinante na distribuição de atividades numa dada área. Localidades 

com maior acessibilidade serão, provavelmente, mais atrativas que outras localidades 

com menor acessibilidade e, portanto, mais valorizadas. 

 

A esta definição de acessibilidade como medida de esforço para se transpor uma 

separação espacial, Raia Jr et al (1997) completa que a acessibilidade torna possível o 

acesso dos indivíduos aos locais de emprego, lazer, estudos, equipamentos públicos etc, 

e é função tanto do uso do solo quanto das características do sistema de transportes. 

 

Para Domanski (1979), Koening (1980) e Jones (1981) o conceito está relacionado com 

o potencial de oportunidades. Domanski (1979) entende por acessibilidade a 

possibilidade de usar as oportunidades que as instalações econômicas, sociais, culturais, 

políticas e institucionais proporcionam. Para o autor as diferentes pessoas, famílias ou 

lugares não tem o mesmo acesso a estas oportunidades e a acessibilidade é diferenciada 

por muitos fatores entre eles a distância. Para Koening (1980) o conceito de 

acessibilidade além de avaliar a disponibilidade destes destinos potenciais com respeito 

                                                 
28Dalvi, M. Q. 1978, “Behaviour modelling, accessibility, mobility and need: concepts and 
measurement”, Proceedings of the Third International Conference on Behaviour Travel Modelling, 
Tanunda, South Autralia, Croom Helm, London. 
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a uma determinada necessidade, também avalia a qualidade das condições de 

transportes. 

 

Para Jones (1981) a acessibilidade está relacionada à oportunidade que um indivíduo em 

uma dada localização possui em tomar parte em uma atividade particular ou conjunto de 

atividades. É uma função da mobilidade do indivíduo, da localização espacial das 

oportunidades em relação ao ponto de partida do indivíduo, dos períodos nos quais o 

indivíduo está apto a participar da atividade e dos períodos nos quais a atividade está 

disponível. Dessa forma a acessibilidade está relacionada não com o comportamento, 

mas com a oportunidade, ou potencial, provido pelo sistema de transporte – uso do solo 

para que os indivíduos participem das atividades. 

 

Segundo Vickerman (1974), a acessibilidade envolve uma combinação de dois 

elementos: a localização de destinos que se pretende alcançar numa área e as 

características da rede de transportes que une os locais de origem e destino. Ainda 

segundo o autor a acessibilidade na literatura econômica é essencialmente sinônimo de 

minimização de custos de fricção. Tagore e Sikdar (1995) adicionam à definição de 

Vickerman que a acessibilidade também deve levar em consideração a localização e as 

características da população residente, a distribuição geográfica e intensidade das 

atividades econômicas. 

 

Acessibilidade pode ser definida como o desempenho de viagem e a qualidade de 

interação entre atividades na região urbana. A acessibilidade denota a facilidade 

com que qualquer atividade pode ser alcançada a partir de uma dada localização 

utilizando um dado sistema de transporte. Ela mostra a ligação em termos de viagem 

entre uma zona e as demais zonas de uma região e mede as vantagens locacionais dessa 

zona para vários tipos de usos do solo (ZACARIA, 1974). 

 

Para Ben-Akiva e Lerman (197829, apud SALES FILHO, 1996) a acessibilidade de uma 

zona i em relação a uma zona j é o excedente do consumidor dos habitantes da zona i 

em relação às suas possíveis viagens à zona j. 

 

                                                 
29 BEN-AKIVA, M. , LERMAN, S. 1978, “Disagregate travel, mobility choice models and measures of 
accessibility”. In: Hensher, D., Stopher, P R (eds) Behavioral travel modelling. Croom Helm, London. 
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Nesta dissertação adotamos o conceito de acessibilidade segundo Lima Neto (1982), no 

qual a acessibilidade é tida como um índice de qualidade locacional de atividades. 

Indica a maior ou menor facilidade de alcançar as oportunidades oferecidas, levando em 

consideração as características do sistema de transporte, a quantidade de atividades que 

podem ser alcançadas e a localização dessas atividades. 

 

Segundo Bruinsma e Rietveld (1998) são muito oportunas as análises da acessibilidade 

segundo o propósito da viagem tendo em vista que a valorização dos custos de viagem 

varia muito em relação ao propósito da viagem do indivíduo. Além disso, neste enfoque 

é possível definir a atratividade de cada região com bastante precisão, relacionando-a 

com o motivo da viagem. 

 

De acordo com o propósito a que se destina, o indicador de acessibilidade pode exprimir 

desde a distância entre os locais de origem e destino de uma viagem (INGRAM, 1971) 

ou até representar as facilidades de acesso de uma região da cidade em relação às 

demais, levando em consideração a atratividade de cada região e os custos de viagem 

(BRUINSMA e RIETVELD, 1998). 

 

Alguns tipos de indicadores de acessibilidade encontrados na literatura serão abordados 

a seguir. 

 

3.4. Indicadores de Acessibilidade 

 

Os indicadores de acessibilidade têm sido utilizados nas diversas áreas de conhecimento 

como economia, geografia, planejamento urbano e planejamento de transporte. A partir 

dos trabalhos de Shimble (1953) e Hansen (1959) foram desenvolvidos, especialmente a 

partir da década de 70, uma grande quantidade de estudos e pesquisas que vem 

ampliando consideravelmente a participação e a importância atribuídas à noção de 

acessibilidade urbana dentro do contexto do planejamento integrado entre transporte e 

desenvolvimento urbanos (SALES FILHO, 1996). 

 

Dentre as aplicações dos indicadores de acessibilidade podemos citar: 

 

• para a localização residencial, Hansen (1959), Zacaria (1974), Dalvi e Martin, (1976); 
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• em modelos de desenvolvimento urbano com interação transporte / uso do solo 

(HANSEN, 1959); 

• como indicador de desempenho de transportes, Sanches (1996); 

• na eficácia de redes estruturais de transporte urbano, Sales Filho (1996); 

• na determinação do impacto de projetos de transportes na acessibilidade ao emprego 

(ARRUDA, 1997); 

• na localização de sistemas educacionais e acessibilidade a sistema de saúde 

(ALMEIDA, 1999) e; 

• na verificação de equidade com relação à distribuição de serviços públicos (TALEN e 

ANSELIN, 1998). 

 

Vários autores realizaram diversas classificações dos indicadores de acessibilidade, 

entre eles Morris et al (1979), Jones (1981), Giannopoulos e Boulougaris (1989), Sales 

Filho (1996) e Raia Jr (2000). Entendemos que as classificações abordam praticamente 

os mesmos indicadores havendo apenas algumas variações com respeito à nomenclatura 

utilizada. Foi adotada nesta dissertação a classificação segundo Sales Filho (1996) que 

classifica os indicadores de acessibilidade em: medidas de separação espacial, medidas 

de contorno, medidas do tipo gravitacional, medidas de custo de viagem, medidas 

microeconômicas e prismas espaço tempo. 

 

3.4.1. Medidas de Separação Espacial 

 

Neste tipo de indicador a acessibilidade é medida considerando exclusivamente as 

características da rede de transporte ou a separação espacial entre pontos de origem e 

destino, não levando em consideração a distribuição espacial das atividades. As 

principais abordagens deste tipo de indicadores são mostradas a seguir. 

 

A primeira abordagem está baseada na teoria dos grafos e é bastante utilizada na 

geografia (ROBINSON e BRAMFORD, 1978), na qual a rede de transportes 

corresponde a um conjunto de “links” e nós representados na forma matricial e tem 

como principais medidas: 

 

• Grau de um nó – equivale ao número de ligações em cada nó; 
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• Número associado a um nó – equivalente ao número de ligações no caminho mínimo 

entre um nó e seu nó mais remoto; 

• Medida de Shimbel (1953) – 

 

 

Sendo: 

 lij é o número de ligações entre i e j. 

 

A segunda abordagem, proposta por Ingram (1971), que corresponde a uma função de 

impedância baseada no tempo ou custo generalizado entre setores de tráfego, se 

subdivide em: 

 

• acessibilidade relativa: descreve o grau de conexão entre um ponto qualquer e todos 

os demais pontos da área de estudo, isto é, a acessibilidade relativa serve para medir o 

esforço necessário para se superar a separação entre dois pontos; 

• acessibilidade integral pode ser vista como uma medida do esforço para se superar a 

separação espacial de um setor para todos os demais. 

 

 

Sendo: 

Aij é a acessibilidade integral no iésimo ponto; 

aij é a acessibilidade relativa do ponto j em i. 

 

O autor testou diversos tipos de curvas para representar com precisão os valores da 

acessibilidade relativa e concluiu que a curva do tipo normal ou gaussiana se mostrou 

mais adequada. Um índice semelhante ao proposto por Ingram (1971) foi proposto por 

Allen et al (1993), no qual o índice de acessibilidade é expresso pela seguinte notação: 
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Sendo: 

Ai é a acessibilidade da zona i; 

N é o número de localidades ou pontos utilizados no cálculo e; 

Cij é o custo percebido pelo viajante entre as zonas de origem i e destino j. 

 

Segundo os trabalhos de Ingram (1971) e de Allen et al (1993), as localidades mais 

centralizadas terão valores de Ai menores, enquanto às localidades mais afastadas serão 

atribuídos valores de Ai mais elevados. Dessa forma, o nível de acessibilidade atribuído 

à população é melhor à medida que os valores de Ai são menores uma vez que este 

índice mede diretamente os efeitos contrários às viagens.  

 

As vantagens destes indicadores consistem na fácil operacionalização e interpretação 

dos dados. Já entre as desvantagens encontram-se no fato de não levar em consideração 

a distribuição espacial das atividades e nem aspectos relacionados à oferta e demanda de 

atividades e transportes (SALES FILHO, 1996). 

 

3.4.2. Medidas de Contorno 

 

São medidas que têm como principal característica, a representação gráfica dos 

resultados, seja por meio de isócronas, isto é, curvas de contorno que geralmente 

delimitam o afastamento de zonas de todas as zonas de uma região em relação a uma 

dada zona, por exemplo, 15, 30, 45 e 60 minutos; seja pelo uso de perfis de 

acessibilidade, correspondente ao número de oportunidades que podem ser acessadas 

dentro de uma isócrona (SALES FILHO, 1996). 

 

As principais vantagens destes indicadores estão relacionadas à facilidade de 

entendimento e visualização da distribuição de oportunidades no espaço e no tempo ou 

custo, proporcionadas pela representação gráfica, e à não exigência de grandes 

quantidades de dados. Entre as limitações salienta-se que a representação apenas gráfica 
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não produz valores quantificáveis de acessibilidade, dificultando uma avaliação objetiva 

entre alternativas (MORRIS et al., 1979; JONES, 1981). 

 

3.4.3. Medidas do Tipo Gravitacional 

 

Estes tipos de indicadores associam o efeito combinado da distribuição espacial das 

atividades ou oportunidades com as dificuldades impostas pelo sistema de transportes 

para atingí-las. 

 

A separação espacial reflete a facilidade de realizar uma viagem entre os diferentes 

pontos do espaço que é determinada pelas características e pela qualidade do serviço 

fornecido pelo sistema de transportes, a qual pode ser medida em função da distância, 

tempo ou custos de viagem. O fator relativo às atividades pode ser caracterizado pela 

localização, capacidade, quantidade ou por aspectos qualitativos das unidades 

prestadoras de serviço. Muitos autores se referem a este fator como sendo a atratividade 

de uma unidade particular como um destino de viagem. 

 

As notações atualmente mais usadas têm a seguinte forma (SALES FILHO, 1996): 

 

 

Sendo: 

Ai é o índice de acessibilidade da zona i em relação a uma dada atividade ou variável 

sócio-econômica; 

Bj é a atratividade das oportunidades existentes na zona j referente a uma dada atividade 

ou variável sócio-econômica, por exemplo, número de empregos, população residente; 

Cij é a medida de separação espacial entre as zonas, medida em função do tempo, 

distância ou custo da viagem; 

f(cij) é a função de impedância entre as zonas i e j derivada empiricamente de modo a 

refletir o efeito produzido pela separação espacial na realização de uma viagem entre 

zonas numa dada área (potência, exponencial, gaussiana etc.). 
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Lima Neto (1982), utiliza um indicador do tipo gravitacional (HANSEN), através da 

seguinte notação: 

 

 
Sendo: 

G = índice de qualidade locacional; 

j = índice numérico para as zonas de destino; 

p = propósito de viagem; 

q = índice numérico para todos as zonas consideradas; 

Xq = estrutura (atividade) numa dada zona q; 

Wjq = resistência ou impedância, por exemplo, tempo de viagem entre zona j e q; 

[fp(wqj)]-1=  inverso da função de impedância. 

 

O indicador proposto por Sales Filho (1996) procura eliminar algumas das deficiências 

encontradas nos indicadores do tipo gravitacional como, por exemplo, não considerar 

que uma viagem pode ser composta por vários motivos. O autor (ibid) propôs um 

indicador que considera: o efeito combinado das atratividades na origem e no destino; o 

efeito da exclusividade, este significando que nas viagens casa-trabalho, o indivíduo 

ocupa somente uma vaga e que cada vaga somente pode ser ocupada por um indivíduo; 

o efeito de agrupamento de atividades, que considera a viagem composta por vários por 

vários motivos, por exemplo, uma viagem ao shopping pode significar uma viagem 

casa-lazer/compras/serviços; e ainda o efeito da restrição de capacidade, que considera a 

existência de restrição de capacidade de vias devido a um aumento no tempo de viagem 

em certas conexões da rede.  Tal indicador é expresso na seguinte notação: 

 

 

Sendo: 

Aij é a acessibilidade de i em relação à j; 

pij, qij são respectivamente os fatores de atratividade da atividade de origem i e de 

destino j; 

Oi, Dj são respectivamente as atratividades na origem i e no destino j; 

∑
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fa é o fator de agrupamento de atividades no destino j; 

cij é o custo percebido na interação (tempo ou custo generalizado); 

kij é o acréscimo de tempo devido às restrições de capacidade entre i e j; 

fk é o fator de ajuste da parcela kij; 

 

Outras expressões variantes da formulação básica dos indicadores do tipo gravitacional 

são encontradas em Jones (1981), na qual se destacam: 

 

• Acessibilidade normalizada, na qual a acessibilidade tradicional é dividida pela 

atratividade total da área em estudo (DALVI e MARTIN, 1976; KOENING, 1980); 

 

 

• Acessibilidade ponderada pela população da zona de origem (SCHNEIDER e BECK, 
1974, PIKE et al, 1976); 
 

 
• Acessibilidade ponderada pela demanda potencial (WEIBULL, 1976). 

 

 

Sendo: 

g(ckj) é uma função de impedância similar à f(cij); 

Pk é a população na zona k. 

 

A principal vantagem deste tipo de indicador é o fato de considerar o efeito combinado 

da distribuição espacial das atividades com as dificuldades impostas pelo sistema de 

transportes para atingí-las. Por este motivo estes indicadores têm grande utilidade na 
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descrição e diagnóstico da estrutura espacial urbana, na avaliação de planos alternativos 

de transportes e em modelos de desenvolvimento urbano. 

 

Já entre as desvantagens encontram-se as dificuldades práticas e teóricas em encontrar e 

justificar a função de impedância mais adequada, especialmente com relação ao 

expoente a ser utilizado, cuja calibração é feita a partir de modelos de distribuição de 

viagens que demandam grandes quantidades de dados (SALES FILHO, 1996), e as 

dificuldades em se considerar propósitos de viagens combinados (LEAK e 

HUZAYYIN, 1979) e viagens de múltiplos estágios (MORRIS et al, 1979). 

 

3.4.3.1 As Funções de Impedância 

 

Para Lima Neto (1982) o espaço e o tempo são duas características importantes na vida 

da população no que se refere à realização de suas atividades cotidianas. Para o autor 

(ibid) através do conhecimento das relações espaço tempo da população urbana, pode-se 

compreender a inter-relação entre o desenvolvimento urbano e o desenvolvimento do 

transporte. 

 

Pirath (1947) a partir do conhecimento sobre o sistema espaço tempo das urbanizações 

conseguiu formular as bases para a quantificação da qualidade locacional ou 

acessibilidade de uma área e de uma boa qualidade das inter-relações espaciais de uma 

área. Segundo Mäcke (1974), com isso é possível limitar o espaço de vivência na área 

de influência de cada um dos usos específicos do solo através de isócronas. 

 

Para Mäcke (ibid) a quantificação da qualidade das inter-relações de uma área será 

obtida através do cálculo dos valores específicos de uma função de atração ou 

impedância: 

 

 

A função de atração descreve, segundo Polumsky (1976), a sensibilidade humana para o 

alcance de destinos ou atividades no espaço. O autor (ibid) acrescenta que esta função é 

de vital importância nos modelos de geração e distribuição de viagens na definição dos 

1
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valores de viagens atraídas, ou seja, com a determinação de uma função de atração se 

obtém uma medida para a acessibilidade. 

 

Através da função de atração procura-se simular a reação das pessoas com relação ao 

gasto de tempo ou dinheiro que uma pessoa precisa desembolsar numa troca de 

atividades (realização de uma viagem). A influência da acessibilidade expressa através 

do gasto de tempo ou dinheiro sobre a demanda de transportes seria determinada através 

de pesquisas empíricas, por exemplo, pesquisas de origem e destino (ibid). 

 

Hutchinson (1979) aponta que o tempo de viagem é normalmente utilizado como 

medida de separação espacial de zonas de tráfego no modelo gravitacional, entretanto, é 

bastante difícil estabelecer a natureza da função que relaciona o parâmetro (tempo de 

viagem) usado na função de impedância com a medida de separação espacial. 

 

Para Mäcke (1974) a ação da acessibilidade poderia ser expressa através da freqüência 

das viagens segundo a classe de gasto (tempo, custos ou distância), na qual ele observa 

que, quanto maior o gasto, menor a freqüência da escolha de destinos e da realização 

das viagens. O autor sugere que a forma da função de atração será alcançada quando 

cada valor da freqüência, que é igual a soma das viagens de um dado local i sobre uma 

classe de gasto, for dividida pelo número de destinos possíveis para cada classe de 

gasto. 

 

Mäcke (1974) faz uma dedução da função de impedância a partir do modelo 

gravitacional de distribuição de viagens, chegando a seguinte expressão: 

 

 

Sendo: 

Fizp é o número de viagens que partem de uma origem i, dentro de uma classe d de gasto 

de tempo de viagem para um dado propósito p. 

(10).
∑

∑
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=
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Xzp é o número de viagens atraídas para um destino z, dentro de uma classe de gasto d 

para um dado propósito p. 

Z, tiz=d é o número índice para todo destino z que pode ser acessível na classe d de 

tempo de viagem tiz. 

Entre os principais tipos de função de impedância podemos encontrar (JONES, 1981): 

 

• Exponencial negativa (PIKE, 1976; DALVIN e MARTIN, 1976); 

 

 

• Potência negativa (HANSEN, 1959; SCHNEIDER e BECK (1974); e DAVIDSON, 

1977); 

 

 

• Tipo Gauss ou Normal modificada (INGRAM, 1971). 

 

 

3.4.4. Medidas de custo de viagem 
 

Este tipo de medida, também denominado por alguns autores como indicador de 

inacessibilidade, em geral avalia o custo médio do transporte (em função do tempo ou 

custo generalizado), observado ou previsto, para fins comparativos entre cenários 

alternativos. Um resumo dessa formulação de indicadores é encontrado em Jones 

(1981): 

 

• para viagens observadas (SAVIGEAR, 1967): 

 

 

( ) u/c2
eCf −= (13).

( ) bceCf −= (11).

( ) acCf −= (12).

(14).
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Sendo: 

Ii é a inacessibilidade da zona i; 

Cij é o custo da viagem da zona i para a zona j; 

Tij é o número de viagens de i para j. 

 

• para viagens previstas (ZACARIA, 1974): 

 

 

Sendo: 

Ii é a inacessibilidade da zona i; 

cij é o custo da viagem da zona i para a zona j; 

pij é a probabilidade de uma viagem se realizar da zona i para a zona j, calculada a partir 

do modelo gravitacional ou do modelo de oportunidades intervenientes (Jones, 1981). 

 

Entre as vantagens destes indicadores Sales Filho (1996) cita a obtenção de resultados 

objetivos e de fácil compreensão. Entre as desvantagens Morris et al (1979) observaram 

que um aumento no tempo total gasto com o transporte pode, por um lado, representar 

uma melhoria no bem-estar comunitário se estiver ligado a maiores níveis de 

participação em atividades desejáveis, e por outro lado, pode corresponder a uma pior 

situação se este aumento se der somente em função da maior dificuldade em se acessar 

um conjunto de atividades. 

 

3.4.5. Medidas Microeconômicas 

 

A principal característica desse tipo de indicador está relacionada à fundamentação 

microeconômica e não empírica como de quase a totalidade dos outros tipos de 

indicadores utilizam. Nos indicadores com fundamentação microeconômica, ao fazer 

uma abordagem desagregada, a formulação analítico-dedutiva está relacionada com o 

benefício líquido da viagem percebido pelo indivíduo ou excedente do consumidor 

(BEN-AKIVA e LERMAN, 197830; apud SALES FILHO, 1996). 

 

                                                 
30 Op. Cit. 

∑=
j

ijii cpl (15).
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A premissa de que os indivíduos procuram reduzir seus custos ou tempos de viagem, ou 

adotam um procedimento de escolha entre o conjunto de atividades que lhe são 

disponíveis, são formas sugeridas para incorporar fatores comportamentais. Medidas 

com fundamentação microeconômica têm sido desenvolvidas visando incluir estes 

fatores. 

 

A formulação que permite a variação no excedente do consumidor quando ocorre o 

declínio do custo de uma viagem de c1 para c2 é (NEUBERGER, 197131, apud RAIA 

JR, 2000): 

 

 

Sendo: 

D(c) é a demanda de viagem em função do seu custo; 

CS é a variação do excedente do consumidor. 

 

A principal vantagem deste tipo de indicador é a consistência de sua fundamentação 

teórica em relação à concepção empírica dos outros tipos de medida, e uma das 

limitações deste tipo de abordagem está relacionada com a necessidade de um grande 

volume de dados (SALES FILHO, 1996). 

 

3.4.6. Prismas Espaço Tempo 

 

Para o geógrafo do espaço tempo a acessibilidade é o produto de um sistema de 

atividade amplamente concebido que leva em consideração todas as maneira possíveis 

por meio das quais os indivíduos ou grupo de indivíduos procuram realizar suas 

atividades diárias. Além disso, procura salientar a forma pela qual a acessibilidade 

considera o tempo gasto nas diversas atividades, o tempo programado para os 

deslocamentos bem como a seqüência de atividades num dia de um indivíduo 

(ARRUDA, 1999, apud RAIA JR, 2000). 

 
                                                 
31 NEUBERGER, H. 1971, “User  benefit in the evaluation of transport and land use plans”, Journal of 
Transportation Economic and Policy. v. 5. n. 5. pp. 52-75. 

(16).∫−=
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Estas medidas de acessibilidade são representações gráficas em duas ou três dimensões 

(distância linear versus tempo ou espaço em duas dimensões versus tempo) que 

procuram representar o raio de ação espaço temporal de um indivíduo ao longo do 

período de 24 horas, considerando simultaneamente as restrições impostas pela 

localização e pelo horário das atividades pré-estabelecidas (SALES FILHO, 1996). 

 

Entre as vantagens deste tipo de indicador, Jones (1981) cita que o mesmo incorpora as 

restrições diárias de horário das pessoas como também a facilidade de entendimento 

proporcionada pela representação gráfica. Já entre as desvantagens o autor (ibid) destaca 

a necessidade de um grande volume de dados e de informações muito detalhadas. 
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4. METODOLOGIA 

 

A escolha do Bairro do Recife como objeto empírico desta pesquisa deve-se ao fato de 

que dentro da área central do Recife, o Bairro do Recife é a única área da cidade que 

possui um plano específico de revitalização. Esse plano contempla além da conservação 

do patrimônio histórico, mudanças no uso do solo e a atração de novas atividades 

econômicas e culturais. 

 

No intuito de medir a acessibilidade de uma área que está sendo revitalizada utilizando 

um indicador que considera a localização, a distribuição e a intensidade das atividades 

como também as características do sistema de transporte, foram adotados os 

procedimentos a seguir: a escolha do indicador a ser utilizado, o levantamento dos 

dados necessários para o cálculo da acessibilidade, a definição dos propósitos de viagem 

a serem considerados e a definição das zonas que terão os indicadores de acessibilidade 

comparados com o Bairro do Recife.  

 

Os passos seguintes foram o tratamento e ordenamento dos dados levantados, o cálculo 

da função de impedância de acordo com os propósitos de viagem escolhidos para cada 

zona de tráfego selecionada e por fim o cálculo do indicador de acessibilidade 

considerando dados de 1997 além de uma estimativa do indicador de acessibilidade para 

o Bairro do Recife no ano de 2005, conforme será detalhado ainda neste capítulo. 

 

Estes instantes temporais foram escolhidos em função dos dados utilizados na pesquisa 

para o cálculo da acessibilidade. Uma das principais fontes de dados desta pesquisa foi a 

Pesquisa Domiciliar de Origem e Destino da Região Metropolitana do Recife (RMR32), 

realizada no ano de 1997. Um dos horizontes de planejamento e previsão de dados do 

Plano Diretor de Circulação do Recife (PDC-REC) é o ano de 2005. 

 

A planilha eletrônica EXCEL foi utilizada para o tratamento dos dados, a confecção de 

gráficos e a realização dos cálculos desta pesquisa. 

 

                                                 
32 Daqui a diante a pesquisa domiciliar de origem e destino da RMR de 1997 será denominada Pesquisa 
O/D. 
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4.1. Escolha do Indicador 

 

O indicador proposto por Lima Neto (1982) foi escolhido por ser um dos indicadores 

que permite considerar as características do processo de revitalização do Bairro do 

Recife, as características da rede e do sistema de transportes, e a distribuição espacial 

das atividades na cidade, ou seja, permite considerar a interação entre transporte e o uso 

do solo. O tipo de informação previamente disponível também foi um fator 

determinante par a escolha deste indicador, que foi aplicado numa outra pesquisa sobre 

acessibilidade que teve como objeto empírico a cidade do Recife. A pesquisa de Lima 

Neto (ibid) utilizou o Estudo de Transporte do Grande Recife do ano de 1972, pesquisa 

origem/destino da Cidade do Recife anterior à Pesquisa O/D. O indicador proposto pelo 

autor (ibid), conforme já mostrado no item 2.4.3., tem a seguinte notação: 

 

 

Sendo: 

G = índice de qualidade locacional ou acessibilidade da zona de destino j para um dado 

propósito p; 

j = índice numérico da zona de destino; 

p = propósito de viagem; 

q = índice numérico para todos as origens consideradas; 

Xq = estrutura (atividade) numa dada zona de origem q; 

Wjq = distância entre as zonas j e q em Km; 

[fp(wqj)]-1= inverso da função de impedância de uma zona de destino j para o propósito 

p. 

 

4.2. Levantamento de Dados 

 

A partir da formulação proposta foram levantados os dados necessários ao cálculo do 

índice de acessibilidade: o número de viagens produzidas e atraídas entre cada par 

origem e destino, o indicador sócio-econômico que representa a estrutura ou atividade 

localizada em cada zona de origem e o parâmetro usado na definição da função de 

impedância. 

∑
=

−=
n

1q

1
qjpqpjp )]W(f[XG
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A princípio, o tempo de viagem representaria de maneira mais adequada a dificuldade 

de realizar uma viagem, visto que a velocidade pode variar ao se percorrer diferentes 

percursos de mesmo comprimento. Contudo, devido a não disponibilidade desses dados, 

utilizou-se a distância entre zonas de tráfego como parâmetro da função de impedância. 

 

As distâncias entre as zonas de tráfego foram obtidas junto ao grupo de pesquisa em 

transportes da Universidade Federal de Pernambuco. Estes dados foram extraídos do 

programa computacional EMME2. Os valores correspondentes às distâncias entre as 

zonas de tráfego foram calculados através do algoritmo de busca de caminho mínimo 

deste programa. Apenas foram obtidas distâncias entre zonas para o modal automóvel 

particular. 

 

As fontes de dados relacionadas aos dados de viagens utilizadas foram o Plano Diretor 

de Circulação do Recife PDC/REC do ano de 2000 e a Pesquisa O/D. Esta pesquisa 

contém informações agregadas segundo zonas de tráfego sobre o padrão de 

deslocamento da população por modo, motivo e características sócio-econômicas da 

Região Metropolitana do Recife. Na Pesquisa O/D de foram entrevistados 10.980 

domicílios dentre os 737.000 domicílios cadastrados nos 14 municípios da RMR. Esta 

amostra garantiu um erro inferior a 10% e nível de confiança de 95% para a estimativa 

de viagens de cada uma das 249 zonas de tráfego, zonas definidas em função de dados 

censitários de maneira que cada zona de tráfego tivesse aproximadamente o mesmo 

número de residentes. 

 

As informações da Pesquisa O/D estavam condensadas em duas planilhas de dados, 

uma delas contendo os dados relacionados às viagens (como número de viagens atraídas 

e produzidas, motivo da viagem, modo de viagem utilizado, entre outros), e a outra 

contendo dados dos indicadores das atividades sócio-econômicas dos residentes (como 

renda, sexo, idade, tipo de atividade sócio-econômica, número de pessoas por domicílio, 

população economicamente ativa entre outros). 

 

Nesta etapa de levantamento de dados também foram realizadas entrevistas abertas com 

agentes do poder público e da iniciativa privada relacionados com o processo de 

revitalização do Bairro do Recife resultando num total de 11 entrevistas. Com relação 

aos agentes do poder público foram entrevistados técnicos da Secretaria de 
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Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente da Prefeitura do Recife (SEPLAN) e da 

Empresa de Urbanização do Recife (URB-RECIFE) (da Diretoria de Planejamento 

Urbano DPU, do Programa Monumenta e do Escritório de Revitalização do Bairro do 

Recife ERBR) além de representantes do Centro de Conservação Integrada Urbana e 

Territorial (CECI).  

 

Estas entrevistas tinham como objetivo aprofundar o conhecimento sobre o processo de 

revitalização do Bairro de Recife, e a partir daí, identificar as características do processo 

e perceber como era vista por parte dos planejadores a interação entre a revitalização e 

as condições de acesso e circulação de pessoas e veículos no Bairro.  

 

Do lado da iniciativa privada foram entrevistados membros da Associação Centro Vivo 

Recife, empresários do Porto Digital (serviços modernos) e do Paço Alfândega 

(comércio varejista moderno), os dois últimos considerados os principais projetos 

estruturadores da revitalização do Bairro atualmente. Também foram entrevistados 

empresários do setor de Tecnologia da Informação e Comunicação TIC levados para o 

Bairro após o Plano de Desenvolvimento do Porto Digital de 1991.  

 

Estas entrevistas tiveram como objetivos obter estimativas recentes sobre o número de 

viagens atraídas para o Bairro do Recife tanto para viagens com motivo trabalho quanto 

para viagens com motivo serviço, além de perceber as razões que levaram os 

empresários a se instalar no Bairro do Recife. exemplos dos questionários podem ser 

vistos no apêndice 1. 

 

4.3. Definição dos Propósitos de Viagem e Seleção das Zonas de Tráfego. 

 

A escolha dos propósitos de viagens foi baseada no Plano de Revitalização do Bairro do 

Recife de 1991 e na Pesquisa O/D. Na escolha dos propósitos foram consideradas as 

características do processo de revitalização urbana do Bairro do Recife como também os 

propósitos de viagem e os indicadores de atividade sócio-econômica da Pesquisa O/D. 

 

Tomou-se como base de informações na escolha das zonas para o cálculo da 

acessibilidade o estudo A Dinâmica Urbana Recente (PCR, 2003), que consiste num 

documento preliminar do Plano Diretor do Recife de 2003. Neste documento os 
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indicadores sócio-econômicos que representam as estruturas ou atividades econômicas 

da cidade foram agrupados segundo Regiões Político-Administrativas (RPAs)33. 

 

Como o plano de revitalização promove a instalação de atividades econômicas 

especialmente nas áreas de comércio e serviços, os motivos ou propósitos de viagens 

escolhidos para o cálculo da acessibilidade foram trabalho e serviço. Considerou-se a 

População Economicamente Ativa PEA das zonas de origem como a estrutura utilizada 

no cálculo da acessibilidade. 

 

4.4. Tratamento dos Dados 

 

Na Pesquisa O/D os dados de viagem estavam agrupados num único banco de dados, ou 

seja, as informações não estavam dispostas de maneira ordenada nem separadas 

segundo propósitos de viagens ou modo de transporte utilizado. Os indicadores de 

atividade sócio-econômica também estavam dispostos de maneira aleatória. 

 

A etapa de tratamento de dados da Pesquisa O/D consistiu em separar e ordenar em 

matrizes tanto dados de viagens quanto dados dos indicadores sócio-econômicos 

segundo os propósitos e modos utilizados nas viagens, e os indicadores sócio-

econômicos escolhidos, como por exemplo, uma matriz de viagens com motivo trabalho 

nas quais o meio de transporte utilizado foi o automóvel particular ou uma matriz de 

atividade sócio-econômica na qual o setor serviço é a atividade principal. 

 

4.5. Cálculo da Função de Impedância 

 

Determinou-se a função de impedância mediante o exposto em Mäcke (1974)34 na qual 

a acessibilidade poderia ser expressa através da freqüência de viagens segundo classes 

de gasto (por exemplo, tempo ou distância). Nesta pesquisa, como foi mencionado 

acima, a distância entre zonas de tráfego foi usada como parâmetro no cálculo da 

impedância. Dessa forma, as viagens foram agrupadas segundo classes de distância – 

                                                 
33 As RPAs são a unidade de planejamento da cidade do Recife segundo o Plano Diretor de 
Desenvolvimento da Cidade do Recife (PDCR, 1991). 
34 O método proposto por Mäcke para obtenção da função de impedância foi utilizado nesta pesquisa por 
ser a única literatura disponível. 
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Bairro do RecifeBairro do Recife

em intervalos igualmente espaçados - em função da distância à zona de destino (ver 

figura 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1- Mapa da Região Metropolitana do Recife destacando o Bairro do Recife, as 
249 zonas de tráfego e a representação das curvas de distância. 
 

A função de impedância foi obtida seguindo o roteiro proposto por Mäcke (1974). Para 

determinar da função de impedância às zonas de destino, foram separadas as viagens 

atraídas para as zonas selecionadas e o total das viagens produzidas por todas as zonas 

de origem, conforme notação mostrada no item 2.4.3.1. 

 

 

Sendo: 

f(wdp) = valor da impedância, dentro de uma classe d de gasto de tempo, para um dado 

propósito p. 

Fizp é o número de viagens que partem de uma origem i, dentro de uma classe d de 

distância para um dado propósito p. 

Xzp é o número de viagens atraídas para um destino z, dentro de uma classe d de 

distância para um dado propósito p. 

∑
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Z, diz=d é o número índice para todo destino z que pode ser acessível na classe d de 

distância diz. 

 

A figura 2 apresenta um esquema do cálculo da função de impedância. O valor da 

impedância, numa classe de distância, é calculado tomando-se a relação entre o 

somatório das viagens produzidas pelas zonas de origem e o somatório das viagens 

atraídas pela zona de destino. Quanto maior o valor da impedância de uma zona de 

destino, maior é a dificuldade de se deslocar para essa zona. O esquema mostra que a 

zona A atrai mais viagens ou oferece menor resistência à realização de viagens que a 

zona B. 

 

Figura 2 – Esquema de cálculo da função de impedância. 
 

A partir dos valores de impedância em cada classe de distância para cada zona de 

destino determinou-se a função que melhor se ajustava aos dados através do Método dos 

Mínimos Quadrados.  
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4.6. Estimativa da Acessibilidade ao Bairro do Recife em 2005 

 

A distância foi adotada como parâmetro da função de impedância. Entretanto, verificou-

se que no período em que ocorre a revitalização do Bairro do Recife não foram 

verificadas modificações no sistema viário capazes de provocar uma significativa 

alteração das distâncias entre zonas estudadas.  

 

Para simular uma variação na distância entre as zonas de tráfego em função apenas dos 

acréscimos de viagens previstos no Plano Diretor de Circulação do Recife – PDC/REC 

(PCR, 2000b) e nas viagens estimadas pelos empresários para o Bairro do Recife foram 

adotados os procedimentos a seguir. 

 

1. Delimitou-se a área de influência de cada corredor de acesso à área central, ou seja, 

identificou-se qual o mais provável corredor utilizado por cada zona de tráfego, em 

função da sua localização, para se deslocar até a área central e a partir daí determinou-se 

o volume de veículos correspondente a cada corredor (ver figura 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Esquema representando o sistema viário principal da RMR. 
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2. Foram selecionados dados da contagem volumétrica classificada e da velocidade dos 

veículos nos principais corredores de acesso à zona central da cidade. Os dados 

estimados de viagens para o Bairro do Recife obtidos através das entrevistas foram 

distribuídos entre as zonas de origem mantendo a proporcionalidade dos valores 

encontrados em cada zona do PDC/REC. 

 

3. Partindo-se das curvas de atraso médio (MÄCKE, 1974) (ver figura 4) em função do 

número de faixas de tráfego por sentido das vias e da demanda de veículos por faixa na 

hora de pico de cada corredor - curvas que fornecem o tempo por unidade de distância 

por carro para percorrer uma dada via - obteve-se o atraso médio em cada um dos 

corredores para a demanda atual e para a demanda em 2005. 

 

O atraso médio deveria ser calculado para cada trecho do percurso entre zonas, 

entretanto adotou-se o atraso médio do corredor como o atraso médio de todo o 

percurso. O aumento “virtual” da distância foi obtido através da fórmula abaixo.  

 

AVDi = (ATRASO1997i – ATRASO2005i) x VELi x Di 

 

Sendo: 

AVD = aumento virtual na distância no corredor i; 

ATRASO1997, 2005 = atraso médio em segundos por metro para a demanda em 

1997,2005 no corredor i; 

VEL = velocidade na hora de pico no corredor i; 

D = distância entre a zona de tráfego e a zona correspondente ao Bairro do Recife. 

 

A distância final foi determinada somando-se à distância entre as zonas o respectivo 

aumento virtual. 

 

Para determinar as novas funções de impedância foram adicionados aos dados do 

PDC/REC para o ano de 2005 os valores estimados de viagens obtidas nas entrevistas, 

mantendo-se a proporcionalidade dos dados. 

 
A tabela 5 traz um exemplo de cálculo para a distância virtual. Supondo uma via urbana 
de duas faixas por sentido (ver figura 4). 
 

(17).
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volume velocidade atraso número Tipo de via UCP/h Km/h seg/m 

0  sem acostamento/ 
estacionamento 600 50 0,072 

1  sem acostamento/ 
estacionamento 650 50 0,072 

2 
sem acostamento/ 
estacionamento 1000 50 0,072 

3  sem acostamento/ 
estacionamento 800 50 0,072 

4  700 70 0,0515
5   1200 80 0,045 
6  autoestrada 1800 90 0,04 
7  autoestrada 1800 120 0,03 

 

Figura 4 – Tabela e gráfico do atraso médio por veículo para cada tipo de via em cada 
volume de tráfego. Fonte: Mäcke (1974). 

 
Tabela 5 – Exemplo de cálculo do aumento virtual na distância 

Corredor Avenida Norte 
Demanda por faixa na hora de pico 1997 950 UCP 
Atraso médio 1997 0,137 s/m (1) 
Demanda por faixa na hora de pico 2005 1154 UCP 
Atraso médio 2005 0,324s/m (2) 
Velocidade do corredor na hora de pico 12 m/s (3) 
Distância entre zonas 9000 m (4) 
Aumento virtual na distância 5,6 Km (5) = [(2) –  (1)] x (3) x (4)/3600      
 
 

4.7. Restrições 

 

A presente dissertação apresentou as seguintes restrições descritas abaixo. 

 

Esta dissertação concentra sua análise nos aspectos voltados para os impactos na 

acessibilidade decorrentes da implementação do Plano de Revitalização do Bairro do 

Recife. Não é seu objetivo analisar cada etapa do processo de revitalização urbana 

existente no Bairro do Recife.  

Volume por faixa em UCP 

A
tra

so
em

s/
m
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Os cálculos realizados para determinação das funções de impedância e dos indicadores 

de acessibilidade foram baseados em dados de viagens e de indicadores sócio-

econômicos da Pesquisa O/D de 1997. Apesar das Pesquisas O/D apresentarem uma 

grande quantidade e qualidade de informação e de serem as fontes de dados mais 

utilizadas nos estudos de transportes das últimas décadas (RICHARDSON et al, 1995, 

apud RAIA JR, 2000) seria recomendável comparar os dados sócio-econômicos obtidos 

na pesquisa com outras fontes de dados como as publicações periódicas do IBGE e do 

Ministério do Trabalho. Entretanto não foi possível fazer este tipo de comparação de 

dados devido a não disponibilidade dos mesmos. 

 

A estimativa de valores futuros da distância entre zonas de tráfego utilizada nesta 

dissertação seguiu os procedimentos indicados no item 4.6. Entretanto, o processo de 

previsão de demanda de viagens usado correntemente é realizado através da seguinte 

seqüência de atividades: análise da geração e atração de viagens, análise da distribuição 

de viagens, análise da repartição modal das viagens e análise da alocação de tráfego em 

redes (HUTCHINSON, 1979; IZQUIERDO et al, 1994). A partir da alocação de tráfego 

seria possível determinar as novas distâncias ou tempos de viagens entre as zonas, 

entretanto, os recursos computacionais necessários para tal procedimento não estavam 

disponíveis. 

 

Em linhas gerais a geração de viagens tem como objetivo desenvolver equações que 

permitam estimar a produção e atração de viagens para cada zona de tráfego 

relacionando-as com as propriedades do uso do solo. Na etapa seguinte o objetivo é 

efetuar a distribuição destas viagens produzidas e atraídas entre os diferentes pares de 

zona da área de estudo. Em seguida para cada par de zonas se efetua a divisão das 

viagens previstas entre os modos de transporte considerados, levando em conta para isso 

variáveis de tempo ou custo de viagem nos diferentes modos. Por fim o processo de 

alocação efetua a definição dos caminhos mínimos a serem utilizados por cada modal 

para cada uma das ligações entre os pares de zona utilizando como critério menor tempo 

ou custo de viagem. 

  

Com relação às entrevistas realizadas, não foi objetivo desta dissertação fazer uma 

análise mais detalhada das informações nelas obtidas. As entrevistas serviram para 
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levantar dados recentes sobre o aumento da demanda de veículos devido à instalação 

das novas atividades no Bairro do Recife, enriquecer o conhecimento sobre o processo 

de revitalização existente no Bairro na visão dos planejadores urbanos e do setor 

privado como também para contextualizar os resultados obtidos no cálculo da 

acessibilidade. 

 

A não disponibilidade de dados de tempo de viagem entre as zonas de tráfego implicou 

na escolha da distância como parâmetro usado na função de impedância, pois como foi 

mencionado anteriormente, o tempo de viagem poderia oferecer resultados de melhor 

qualidade nesta dissertação, visto que a velocidade para percorrer diferentes trajetos 

com mesmo comprimento pode variar. 

 

Nesta dissertação também não foram determinados indicadores de acessibilidade nem 

funções de impedância para viagens com motivo compra, pois a zona 52, 

correspondente ao Bairro do Recife, de acordo com a Pesquisa O/D de 1997 não atraiu 

nenhuma viagem com este motivo e conseqüentemente não havia uma distribuição de 

freqüência de viagens que permitisse a realização dos cálculos. 
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5. ACESSIBILIDADE AO BAIRRO DO RECIFE: ESTUDO EMPÍRICO 

 

O Bairro do Recife, que se localiza na Cidade do Recife, está situado na costa nordeste 

do Brasil (ver figura 5). A cidade do Recife, núcleo da Região Metropolitana do Recife 

(RMR), apresenta uma superfície territorial de 220 km² e uma população de 

aproximadamente 1.500.000 habitantes, correspondendo a 18% da população do Estado, 

o que lhe propicia uma densidade demográfica de 6.458 habitantes/km². Em relação à 

Região Metropolitana do Recife, o Recife representa 7,9% de sua superfície, 43,6% de 

sua população e 60% de seu produto interno bruto (PCR, 2000a, 2003). 

 

Figura 5 – Localização da Cidade do Recife na costa brasileira 
 

O Bairro do Recife, local onde a cidade do Recife começou a se formar, nasceu como 

um porto (ZANCHETI, MARINHO e LACERDA, 1998; BALTAR, 2000). Seu 

território limita-se a oeste pela confluência dos rios Beberibe e Capibaribe, e a leste pelo 

oceano Atlântico. No início dos anos 1960 foi transformado em ilha através da abertura 

de um canal ligando a foz dos rios ao oceano, para modernização do porto. 

(ZANCHETI, MARINHO e LACERDA, 1998). O Bairro do Recife juntamente com os 

bairros de Santo Antônio, São José e Boa Vista compõem o centro histórico e área mais 

antiga da cidade. 

 

Atualmente, o Bairro é ligado a cidade pelas pontes giratória ou 12 de Setembro ao sul, 

e do Limoeiro ao norte. Ao sul, através da ponte 12 de Setembro, o Bairro se liga com a 

Recife 

Oceano 
Atlântico

Recife 

Oceano 
Atlântico
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Rua Imperial, seguida pelas Avenidas Sul e Mascarenhas de Morais chegando ao 

aeroporto. Ao norte, a ponte do Limoeiro liga o Bairro através da Avenida Norte aos 

Morros de Casa Amarela, ligando através da Avenida Cruz Cabugá ao Centro de 

Convenções e à Cidade de Olinda. Além dessas as pontes Buarque de Macedo e 

Maurício de Nassau ligam o Bairro do Recife aos bairros de Santo Antônio e São José, 

mais adiante pela Avenida Guararapes ligando-se ao bairro da Boa Vista (ibid) 

conforme a figura 6. 

 

Figura 6 – Vista aérea do Bairro do Recife. 
 

Do século XVI até o final dos anos 1950, a exportação de açúcar constituía-se na 

principal atividade econômica de estruturação da economia urbana da cidade, 

desenvolvendo-se também na área a atividade comercial e de prestação de serviços. 

Esse fato destaca a importância do porto para o desenvolvimento da cidade. 

 

Na segunda metade do século XIX, devido a transformações na economia brasileira, a 

economia nordestina entra em crise principalmente coma estagnação da produção de 

açúcar e algodão. No início do século XX, surge a necessidade de modernização do 

porto, que provocou grandes transformações no tecido urbano do Bairro do Recife. As 

reformas influenciadas pela concepção francesa substituíram o antigo traçado das ruas 

pelo das avenidas centrais do estilo de Haussmann. Nesse período ocorreu uma grande 

valorização dos terrenos e imóveis, promovendo um grande deslocamento dos 

ocupantes do Bairro para outras áreas da cidade (ibid). 
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O processo de esvaziamento econômico e de degradação de sua infra-estrutura iniciou-

se a partir do final da década de 1940 com o deslocamento de atividades econômicas e 

de serviços para o bairro de Santo Antônio e em seguida para o da Boa Vista 

(ZANCHETI, 1995). A descentralização das principais atividades econômicas e de 

serviços, até então localizadas no território central da cidade, se intensifica com a 

metropolização nos anos 1950 e 1960. A reorganização das funções urbanas, associada 

ao crescimento demográfico e espacial da cidade, o desenvolvimento de meios de 

transporte mais flexíveis como o ônibus e o automóvel acarretaram fortes impactos para 

o centro da cidade (ibid).  

 

A implantação de uma configuração radial-perimetral no sistema viário nos anos 1970 

(GEIPOT, 1982) facilitando o deslocamento entre bairros, e os crescentes investimentos 

dos setores fundiário e imobiliário em áreas próximas à área central, como o bairro de 

Boa Viagem (ao sul) e os bairros do Espinheiro, Parnamirim e Casa Forte (a oeste), 

contribuíram para a perda de importância de todo o centro da cidade (ZANCHETI, 

1995). Essas iniciativas somadas a outros fatores35 levaram o Bairro do Recife, de Santo 

Antônio, de São José e da Boa Vista a um processo crescente de degradação e 

ociosidade de suas infra-estruturas. 

 

A perda de atratividade do centro do Recife pode ser verificada pela redução do número 

de viagens realizadas para o mesmo. De acordo com a Pesquisa Domiciliar (EMTU, 

1998) observou-se que, ao comparar os dados coletados em 1972 com os coletados em 

1997, houve uma redução de 54% das viagens realizadas com destino ao centro da 

cidade. 

 

Os dados da Pesquisa O/D (1997) mostram um equilíbrio entre o número de viagens 

motorizadas atraídas para o Bairro com aproximadamente 50% de viagens por 

automóvel particular e 50% de viagens por transporte público. Para RMR a distribuição 

entre as viagens foi de 60% para as viagens de transporte público e 40% para viagens de 

automóvel particular. Segundo os dados da contagem volumétrica classificada do 

PDC/REC, mais de 80% do fluxo de veículos que acessa o Bairro é realizado por 

automóvel particular, enquanto que a média da RMR é de cerca de 70%.  

                                                 
35 Ver Zancheti (1995) para maiores detalhes. 
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No início dos anos 1990, o setor de serviços compreendia mais da metade dos 

estabelecimentos do Bairro do Recife. A 

figura 7, ao lado, mostra a distribuição 

espacial das atividades existentes no 

Bairro no ano de 2000. Entre as atividades 

destacam-se a atividade portuária na parte 

norte e leste da ilha, o comércio atacadista 

e a atividade industrial ao centro, o setor 

de serviços ao sul e os serviços públicos à 

oeste (ZANCHETI, MARINHO e 

LACERDA, 1998). 

  

Figura 7 – Distribuição de atividades no Bairro do Recife (Fonte: Porto 
Digital, 2001). 

 

No fim da década de 70 iniciou-se o processo de revitalização urbana no Bairro do 

Recife, originado no programa de conservação de sítios históricos e mais recentemente 

através de um plano específico de revitalização. 

 

Em 1991 foi elaborado o Plano de Revitalização do Bairro do Recife inicialmente 

pensado com o objetivo de criar neste Bairro um pólo de atividades que permitisse 

aumentar o tempo de permanência dos turistas na cidade (ZANCHETI, MARINHO e 

LACERDA, 1998). Em 1993 quando o plano foi repassado do Governo do Estado de 

Pernambuco para a Prefeitura da Cidade do Recife (LEAL, 1995) ocorreu um 

redirecionamento da proposta de revitalização, tendo o plano desde então os seguintes 

objetivos (ZANCHETI, MARINHO e LACERDA, 1998): 
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• Conservar o patrimônio histórico e cultural do bairro mais antigo da cidade, 

resgatando a sua característica de espaço em constante transformação que mantém os 

registros de todas as suas épocas históricas; 

• Transformar a economia do Bairro do Recife no sentido de torná-la um centro 

regional, isto é, um pólo de concentração de comércio varejista, de serviços modernos, 

de cultura e lazer; 

• Tornar o Bairro do Recife um espaço de lazer para toda a população da cidade, um 

espaço que promova a concentração de pessoas nas áreas públicas, criando um 

espetáculo urbano; 

• Tornar o Bairro do Recife um centro de atração turística nacional e internacional. 

 

Os elementos constituintes do plano de revitalização incluíam a estrutura econômica e 

social das atividades, a forma de ocupação da área, a utilização do patrimônio ambiental 

e cultural, e a imagem social do Bairro. Estes elementos baseavam-se nas 

potencialidades de renovação da economia metropolitana e da cidade do Recife, e nas 

possibilidades de atração de novas atividades para o Bairro.  

 

Para incrementar a economia local e alcançar o desenvolvimento econômico pretendido, 

segundo o Plano de Revitalização do Bairro do Recife, era necessário entre outras 

medidas: 

 

• Introduzir novas atividades no Bairro, tendo a atividade de turismo como vetor do 

processo de revitalização; 

• Conservar o patrimônio histórico e artístico existente no Bairro do Recife; 

• Definir novos padrões de ocupação e flexibilizar parâmetros urbanísticos; 

• Criar e manter espaços públicos voltados para a recreação, lazer e manifestações 

artísticas; 

• Instalar atividades com características modernas, e atividades que se interliguem com 

as atividades já existentes; 

• Garantir a interdisciplinaridade das atividades e buscar a justaposição temporal dos 

ciclos de funcionamento de maneira que o Bairro funcione por todo o dia. 
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No processo de planejamento da revitalização, o Bairro do Recife foi dividido em 

setores e pólos caracterizados pela concentração de usos, atividades e tipologia. 

 

Figura 8 – Setores do Bairro do Recife. 
 

O setor de intervenção controlada compreende o conjunto edificado caracterizado, 

predominantemente, pelo traçado urbano e composição estilística de influência francesa, 

da área do Bairro reformada em 1910 e de toda a área de domínio do porto. O setor de 

renovação urbana tem sua área caracterizada pela existência de edificações ligadas à 

atividade industrial e de armazenagem, além de alguns monumentos tombados 

isoladamente. O setor de consolidação tem sua área ocupada exclusivamente por 

instituições ligadas ao governo, apresentando padrões urbanísticos introduzidos a partir 

da década de 1970, com elevados índices de aproveitamento e baixa taxa de ocupação, 

além de abrigar áreas de estacionamento das instituições públicas (figura 8). 
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Figura 9 – Pólos do Bairro do Recife. 
 

No setor de consolidação urbana encontra-se o pólo Capibaribe, no qual serão 

promovidos parcerias institucionais e empreendimentos públicos e privados para 

ampliação de áreas de lazer. O pólo Pilar está localizado no setor de renovação urbana, 

onde se pretende viabilizar empreendimentos comerciais e de habitação coletiva, além 

da renovação da infra-estrutura e patrimônio edificado e da preservação dos edifícios 

tombados e monumentos isolados. 

 

No setor de intervenção controlada encontram-se os pólos: Bom Jesus, Alfândega e 

Arrecifes. O pólo Bom Jesus é a região mais antiga e preservada do Bairro do Recife e 

que concentra atividades culturais e de lazer onde se destacam os serviços de bares e 

restaurantes. No pólo Alfândega as atividades predominantes são o comércio e os 

serviços. No pólo Arrecifes, área delimitada correspondente ao molhe de proteção do 

porto pretende-se promover empreendimentos públicos e privados na ampliação de 

oferta de áreas de lazer (figura 9). 

 

Entre as primeiras ações realizadas de acordo com o Plano de Revitalização do Bairro 

do Recife está a abertura da Avenida Alfredo Lisboa, intervenção realizada para 
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proporcionar uma maior interligação do Bairro com o restante da cidade e que 

juntamente com a pintura das fachadas de parte do casario do Bairro elevou a sua 

qualidade ambiental. Em seguida foi desenvolvida uma estratégia da realização de 

eventos culturais nas ruas do Bairro do Recife no sentido de atrair o maior número de 

pessoas para o lugar, entre eles a Feira de Antiguidades, o Carnaval e o Festival de 

Serestas (ERBR, 1998). 

 

As pessoas entrevistadas apontaram que a existência de uma boa infra-estrutura 

instalada, uma considerável oferta vagas de estacionamento devido a ociosidade na 

ocupação de imóveis existente no início do processo de revitalização do Bairro, o fato 

do Bairro abrigar boa parcela do patrimônio arquitetônico e cultural da cidade 

caracterizando aquela área como um ambiente diferenciado, além de ter uma boa 

localização e facilidade de acesso são alguns dos atributos que tornaram o Bairro 

atrativo para a instalação de atividades de comércio e serviços modernos. 

 

Naquele momento, o trecho compreendido entre a rua do Bom Jesus e a rua do Apolo, 

foi identificado como uma área com as características necessárias à implantação de um 

centro de animação cultural, lazer e comércio de caráter metropolitano, que segundo o 

Escritório do Bairro do Recife (1998) foi escolhido por ser a área mais antiga e ser a 

área mais bem conservada do Bairro como um todo. O pólo do Bom Jesus viria se 

consolidar entre o segundo semestre de 1995 e o início de 1996 (ZANCHETI, 

MARINHO e LACERDA, 1998). 

 

Como apontaram os autores (ibid), as atividades de cultura e lazer mesmo sendo os 

elementos que desencadearam a revitalização, não eram suficientes para assegurar a 

continuidade e manutenção do processo de revitalização, pois para que isso ocorresse 

era necessário recuperar outras áreas do Bairro, introduzindo um conjunto de novas 

atividades que impulsionasse a vida urbana garantindo a qualidade ambiental.  

 

As atividades a serem introduzidas seriam os serviços modernos, o comércio varejista, a 

atividade residencial, e de apoio à habitação, que estariam localizadas num dos pólos de 

atuação do plano de revitalização do Bairro, o pólo Pilar. 
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A implantação das atividades modernas teria como objetivo modificar uma tendência de 

consolidação das cadeias econômicas já instaladas no Bairro do Recife e que, segundo 

os autores (ibid), se essa tendência não fosse modificada não haveriam transformações 

modernizadoras da estrutura econômica do Bairro. 

 

Entre as iniciativas adotadas neste sentido está a criação do Centro Apolo de Integração 

e Suporte a Empreendimentos de Tecnologia da Informação e Comunicação do Porto 

Digital, também chamado Cais do Porto, que demandou grandes investimentos tanto do 

setor privado como setor público e de órgãos de financiamento.  

 

Para os autores (ibid) os serviços modernos constituem o maior setor das economias 

capitalistas e compreende as atividades de maior dinamismo no conjunto da economia. 

As economias modernas são, por excelência, economias de serviços e o seu dinamismo 

se expressa por altas taxas de produto, de geração de empregos e de criação de novas 

atividades. Segundo Belda (1997) atividades do terciário moderno provocam um 

aumento crescente na necessidade de deslocamento, e dessa forma, para o seu bom 

funcionamento é essencial que exista uma boa circulação urbana. 

 

Esses serviços além de gerar novos empregos, que possivelmente estariam localizados 

no Bairro, também estão intimamente ligados aos serviços de: informação, 

comunicação, consultorias, prestação de serviços especializados de informática, 

treinamento, entre outros. No caso do porto digital, a instalação de algumas empresas da 

área de informática possivelmente atrairá a instalação de várias outras atividades 

relacionadas à área da informática como também aos serviços complementares a este 

setor. 

 

De acordo com informações do Plano de Desenvolvimento do Porto Digital (2001), há 

uma previsão que em 2005, com a instalação dos empreendimentos âncora como a Nova 

Capitania da Informação, a Incubanet, CESAR, ITBC, e a Secretaria de Ciência 

Tecnologia e Meio Ambiente - SECTMA, haveria um acréscimo de acessos ao Bairro 

da ordem de 2200 pessoas, o equivalente a 20% do número de trabalhadores do Bairro 

do Recife, entre empresários, trabalhadores, professores, estudantes e pesquisadores, 

sem contar com as pessoas que utilizariam os serviços ali oferecidos. 
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Além destes empreendimentos, também foi instalado o Shopping Cultural da Alfândega, 

que atrai uma grande quantidade de pessoas para o Bairro - cerca de 20 mil viagens 

diárias - e oferece aproximadamente 800 vagas para estacionamento36. 

 

Para se ter idéia do volume de recursos empregados na revitalização do Bairro do 

Recife, entre os anos de 1993 e 2000 foram gastos em investimentos cerca de 24 

milhões de reais. Os recursos assegurados para investimentos somando os valores da 

iniciativa privada e do setor público para o período entre 2001 e 2003 eram de cerca de 

95 milhões de reais, conforme tabelas 6 e 7 (PORTO DIGITAL, 2001). Mesmo não 

havendo dados oficiais que confirmem a totalidade dos investimentos verifica-se a 

execução de boa parte deles, como, por exemplo, o Centro Cultural Judaico de 

Pernambuco, o cabeamento subterrâneo de fibra ótica, a SECTMA e o Shopping Paço 

Alfândega. A figura 10 mostra a distribuição dos investimentos realizados até o ano de 

2000 e os investimentos com recursos assegurados na época para serem investidos entre 

os anos de 2001 e 2003.  

 

 

Figura 10 – Distribuição espacial dos investimentos no Bairro do Recife. 

                                                 
36 Dados obtidos em entrevista com empresário do Shopping Alfândega. 
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Tabela 6 – Investimentos realizados no Bairro do recife entre 1993 e 2000. Fonte: Porto Digital (2001) 
Investimentos Executados até 2000 

Ano fonte dos recursos 
  

Ação  
municipal estadual federal bid inic. Privada 

recursos (R$) responsável 

1996 Revitalização da Rua do Bom Jesus 944.887,00         944.887,00 ETBR 
  Complementação da Av. Alfredo Lisboa 580.000,00         580.000,00   
1998 Recuperação da Ponte do Limoeiro 17.933,84   161.404,52     179.338,36 Emlurb 
  Urbanização do entorno do Forte do Brum 11.549,00   103.940,90     115.489,90   
  Recuperação das fachadas da Av. Alfredo Lisboa 10.376,52   93.388,69     103.765,21 URB-Recife 
  Manutenção da Praça Tiradentes 21.680,00         21.680,00 Emlurb 
  Sinalização turística 51.259,00         51.259,00 URB-Recife 
  Cores da cidade – Rua do Bom Jesus (Recuperação de fachadas)           44.345,00 ETBR 
  Recuperação da Estação do Brum   200.000,00       200.000,00   
1999 Recuperação dos Teatros Apolo e Hermilo Borba Filho 59.538,82   1.285.849,35     1.345.388,17 URB-Recife 
  Abastecimento d’água   332.078,69       332.078,69   
  Revitalização da Travessa Barão Rodrigues Mendes 76.326,29         76.326,29 URB-Recife 
  Cores da Cidade II           90.000,00   
2000 Unidade de serviços 68.890,06         68.890,06 URB-Recife 
  Portal norte do Bairro do Recife 32.000,00   288.000,00     320.000,00 URB-Recife 
  Recuperação da Ponte Buarque de Macedo 165.405,90   1.488.653,00     1.654.058,90 Emlurb 
  Restauração da Torre Malakoff   71.199,33 68.407,20 525.186,47   664.793,00 Fundarpe 
  Praça Rio Branco e Parque das esculturas   77.555,67 4.118.066,60   100.000,00 4.295.622,27   
  Terminal Marítimo de Passageiros       1.583.861,53   1.583.861,53 URB-Recife 
  Saneamento   16.714,92       16.714,92   
  Recuperação do edifício do Banco do Brasil     1.000.000,00     1.000.000,00 Banco do Brasil 
  Recuperação do edifício do Bandepe         2.000.000,00 2.000.000,00 Bandepe 
  Recuperação do Espaço Cultural Bandepe     1.840.000,00     1.840.000,00 FRM 
  Luz no Recife Antigo   1.000.000,00 1.000.000,00     2.000.000,00 FRM 
1993/2000 Campanhas publicitárias em rádio e televisão         2.270.000,00 2.270.000,00   
  Retorno em mídia espontânea         950.000,00 950.000,00   
                  
  Total 2.039.846,43 1.697.548,61 11.447.710,26 2.109.048,00 5.320.000,00 22.748.498,30   
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Tabela 7 – Investimentos Assegurados no Bairro do Recife de 2001 a 2003. Fonte: Porto Digital (2001) 

 

 

 

 

municipal estadual federal bid inic. Privada
2001 Centro Cultural Judaico de Pernambuco 1.000.000,00 180.000,00

Saneamento 180.000,00 1.000.000,00
Recuperação do edifício do Bandepe 1.000.000,00 1.180.000,00
Softex / ITBC 6.000.000,00 6.000.000,00 Porto Digital
Sobrado Apolo 1.472.750,00 1.472.750,00 Porto Digital
Sectma 2.000.000,00 2.000.000,00 Porto Digital
Cabeamento subterrâneo de fibra ótica 1.600.000,00 1.600.000,00 Porto Digital
Adequação dos imóveis 227 e 237 da Rua do Bom Jesus 42.000,00 42.000,00 Porto Digital

2002 Incubadoras do ITEP e CESAR 2.000.000,00 2.000.000,00 Porto Digital
Urbanização do Pilar 3.000.000,00 3.000.000,00 Porto Digital
Site 6.000.000,00 6.000.000,00 Porto Digital
Paço Alfândega 41.000.000,00 41.000.000,00 Diagonal
Boite Chanteclair 3.000.000,00 9.000.000,00 12.000.000,00 Diagonal
Multibuy 3.000.000,00 3.000.000,00 Multibuy

2003 Cin – UFPE 10.000.000,00 10.000.000,00 Porto Digital
A definir Programa Monumenta 2.277.600,00 2.323.000,00 4.600.600,00 URB-Recife

Total 2.277.600,00 24.652.750,00 1.000.000,00 5.323.000,00 55.642.000,00 93.895.350,00

Investimentos Assegurados

Ação recursos (R$) responsávelfonte dos recursosAno
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Observa-se que o montante dos investimentos foi destinado à recuperação de 

edificações e monumentos, à adaptação de imóveis e ao provimento de infra-estrutura 

para a instalação de empresas do setor de serviços modernos. 

 

Com relação às infra-estruturas de transportes, o plano de revitalização do Bairro do 

Recife propõe um direcionamento do sistema de transporte do Bairro segundo dois 

subsistemas. Haveria um sistema principal, constituído pela ponte 12 de Setembro, Av. 

Alfredo Lisboa, ponte do Limoeiro, Av. do Cais do Apolo e Av. Cais da Madre de 

Deus, Av. Marquês de Olinda e Av. Rio Branco; e um sistema local constituído pelas 

demais ruas do Bairro (ver figura 11).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11 – Sistema viário principal do Bairro do Recife. 
 

Verifica-se que a realização desse conjunto de empreendimentos tem como 

conseqüência a atração de pessoas, seja para trabalhar, seja para participarem de 

atividades de comércio e serviços, e por conseguinte a atração de veículos. Para 

exemplificar a dinâmica econômica atualmente empreendida no Bairro, a instalação dos 

empreendimentos âncoras do porto digital proporcionou inicialmente a instalação de 

cerca de 65 empresas 37 na área de tecnologia da informação e comunicação. 

                                                 
37 Informação obtida em entrevista com técnicos do porto digital. 
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Dessa forma, elementos relacionados com a infra-estrutura de transporte e 

particularmente os estacionamentos foram considerados pontos fundamentais para o 

êxito do plano, uma vez que as atividades que ali estão sendo instaladas atraem fluxo de 

automóvel particular e da população de maior poder aquisitivo. 

 

Para melhorar a oferta de estacionamentos o Plano de Revitalização do Bairro prevê a 

organização do sistema viário local de modo a abrigar bolsões de estacionamentos 

rotatórios, além de construir edifícios–garagem, que deverão ser incentivados quando da 

elaboração da nova lei de uso e ocupação do solo. Entretanto, foi realizado por parte da 

municipalidade apenas um reordenamento das vagas. Só agora no ano de 2003, com a 

implantação de um centro de compras e serviços – o shopping Paço Alfândega – e a 

construção de um edifício garagem é que a oferta de vagas no Bairro do Recife foi 

ampliada.  

 

Verifica-se ainda que há um descompasso entre a instalação de empreendimentos no 

Bairro e a adequação de sua infra-estrutura de transporte, particularmente quanto a 

vagas de estacionamento. Há um grande incentivo em instalar atividades no Bairro 

deixando em segundo plano as medidas relacionadas ao transporte. Este fato foi 

mencionado por todos os empresários entrevistados nesta pesquisa, refletindo que esta 

maior ocupação atualmente existente no Bairro devida a instalação dos novos 

empreendimentos já está causando impactos nas infra-estruturas de transporte. 

 

Por essas iniciativas acima mencionadas é que o objetivo desta pesquisa é medir a 

acessibilidade do Bairro do Recife e ter uma idéia da variação da acessibilidade no 

tempo, em função das intervenções que estão sendo realizadas no Bairro, uma vez que 

esta é uma área com características específicas como área de preservação de patrimônio 

histórico protegido por legislação federal, estadual e municipal, e que por isso possui 

diversas restrições quanto às intervenções tanto em suas edificações quanto no seu 

espaço viário, além de suas limitações devidas a capacidade dos acessos (pontes) e do 

sistema viário do Bairro. 
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6. RESULTADOS E ANÁLISES 

 
O Plano de Revitalização do Bairro do Recife, conforme um dos seus objetivos, 

pretende tornar o Bairro num centro metropolitano regional de comércio e serviços 

modernos. 

 

Após o início da revitalização do Bairro do Recife, baseado em atividades de animação 

cultural e lazer, foi introduzido um conjunto de atividades relacionadas ao comércio 

varejista e aos serviços modernos. Além dessas atividades, também foram levados para 

o Bairro a Secretaria de Ciência Tecnologia e Meio Ambiente (SECTMA) e instituições 

ligadas ao Porto Digital como o ITBC (Information Technology Business Center) e o 

CESAR (Centro de Estudos de Sistemas Avançados do Recife), reforçando a vocação 

do uso institucional e de serviços no Bairro. 

 

Como o plano de revitalização incentiva a instalação dessas atividades, os motivos ou 

propósitos de viagens escolhidos para o cálculo da acessibilidade foram trabalho e 

serviço. Considerou-se a População Economicamente Ativa (PEA) das zonas de origem 

como a estrutura utilizada no cálculo da acessibilidade. 

 

Definidos os propósitos de viagem, foram determinadas as zonas a serem calculadas o 

indicador de acessibilidade. Os dados da Dinâmica Urbana Recente (PCR, 2003) 

(tabelas 8 e 9) indicam que na Cidade do Recife existe uma concentração de empregos 

no setor de serviços e de comércio – que representam 45,6 % e 41,5% dos 

estabelecimentos; e 59,8 % e 19,8% dos empregos cadastrados, respectivamente. 

 

Tabela 8 - Número de Estabelecimentos Cadastrados pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego segundo os Grandes Setores de Atividades por Regiões Político - 

Administrativas Recife / 1998. 

RPA TOTAL
ABS % ABS % ABS % ABS % ABS % ABS %

CIDADE DO RECIFE 36.631 354 1 2617 7,1 30 0,1 1671 4,6 15253 41,6 16706 45,6
RPA 1 - CENTRO 10396 116 1,1 555 5,3 15 0,1 293 2,8 4343 41,8 5074 48,8
RPA 2 - NORTE 2334 14 0,6 237 10,2 1 0 139 6 1059 45,4 884 37,9
RPA 3 – NOROESTE 5588 56 1 297 5,3 2 0 301 5,4 2024 36,2 2908 52
RPA 4 – OESTE 4862 62 1,3 393 8,1 3 0,1 311 6,4 1942 39,9 2151 44,2
RPA 5 – SUDOESTE 3527 26 0,7 365 10,3 5 0,1 145 4,1 1858 52,7 1128 32
RPA 6 - SUL 9924 80 0,8 770 7,8 4 0 482 4,9 4027 40,6 4561 46

AGROPECUÁRIA INDÚSTRIA SERVIÇO 
UTILIDADE 
PÚBLICA

CONSTRUÇÃO 

CIVIL

Fonte: Cadastro/MTE

COMÉRCIO SERVIÇOS
GRUPOS DE ATIVIDADES
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Tabela 9 - Número de Estabelecimentos Cadastrados pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego segundo os Grandes Setores de Atividades por Regiões Político - 

Administrativas Recife / 1998. 

 

Os empregos e estabelecimentos do setor de serviços (em valores absolutos) estavam 

concentrados nas RPAs 1, 3 e 6 (ver figura 12). A RPA 1, também chamada RPA 

Centro, é composta pelos bairros da área central da cidade, na qual se localiza o Bairro 

do Recife. Na RPA 3, situada à Noroeste da cidade, estão localizados os bairros: Aflitos, 

Graças, Derby, Espinheiro, entre outros. Na RPA 6 ao Sul se localiza o bairro de Boa 

Viagem, Pina, Imbiribeira etc. 

 

 
Figura 12 – Mapa das RPAs da Cidade do Recife. 

LOCAL TOTAL
ABS % ABS % ABS % ABS % ABS % ABS %

TOTAL 317.408 2042 0,6 27015 8,5 7845 2,5 30091 9,5 60744 19,1 189671 59,8
RPA 1 99966 263 0,3 6131 6,1 5072 5,1 3998 4,0 21389 21,4 63113 63,1
RPA 2 12198 72 0,6 1802 14,8 - 0,0 2937 24,1 2396 19,6 4991 40,9
RPA 3 62238 237 0,4 3288 5,3 1 0,0 5905 9,5 5386 8,7 47421 76,2
RPA 4 35446 874 2,5 2887 8,1 35 0,1 4657 13,1 6991 19,7 20002 56,4
RPA 5 37163 395 1,1 6851 18,4 2737 7,4 3303 8,9 6384 17,2 17493 47,1
RPA 6 70397 201 0,3 6056 8,6 - 0,0 9291 13,2 18198 25,9 36651 52,1
Fonte: Cadastro/MTE

GRUPOS DE ATIVIDADES
AGROPECUÁRIA INDÚSTRIA SERV. 

UTILIDADE 
PÚBLICA

CONSTRUÇÃO 
CIVIL

COMÉRCIO SERVIÇOS
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O documento acima citado também indica que as áreas correspondentes a estes bairros 

concentraram investimentos em empreendimentos imobiliários entre os anos de 1983 e 

2000, cujo aumento de área construída foi de cerca de 50% . O cruzamento dos dados da 

Dinâmica Urbana Recente com os dados sócio-econômicos obtidos da Pesquisa O/D de 

1997 determinou a escolha das zonas 52 (Bairro do Recife), 59 (Derby, Boa Vista, Ilha 

do Leite), zonas 71 e 72 (Boa Viagem), 124 (Graças, Espinheiro, Aflitos), para o 

cálculo do índice de acessibilidade (ver figura 13). Ressalta-se aqui que, segundo os 

dados da Pesquisa O/D, para o motivo trabalho a zona 71 se mostrava mais atrativa, 

entretanto, para o motivo serviço não possuía atratividade no mesmo nível que as outras 

zonas escolhidas (zonas 52, 59 e 124). Por isso a zona 72 foi escolhida para o cálculo da 

acessibilidade com motivo serviço. 

 

 

Figura 13 – Mapa das zonas de tráfego da RMR com destaque para as zonas da 
pesquisa. 
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A figura 14 indica a quantidade de viagens produzas pelas zonas de tráfego da Região 

Metropolitana do Recife, conforme a Pesquisa O/D. 

 

Figura 14 – Número de viagens diárias produzidas por zona de tráfego da 
RMR, dados da Pesquisa O/D 1997. 

 

O acréscimo de viagens destinadas ao Bairro do Recife gerado pelo Porto Digital e pelo 

Shopping Alfândega foi estimado em 15.000 viagens diárias, distribuídas da seguinte 

maneira: 6200 viagens com motivo trabalho, 6000 viagens com motivo compra e 2800 

viagens com motivo serviço. 

 

Após a escolha das zonas e dos propósitos verificou-se a relação entre viagens atraídas 

considerando os propósitos de viagens selecionados (trabalho e serviços) e os 

indicadores de atividades sócio-econômicas, que para o motivo trabalho é o número 

total de empregos e para o motivo serviço é o número de empregos no setor de serviço. 

Os resultados foram apresentados nas figuras 15 e 16 a seguir. 
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Figura 15 – Gráfico da correlação entre as viagens atraídas com motivo serviço e o 
indicador da atividade serviço da RMR, dados da Pesquisa O/D 1997. 

 

A figura 15 apresenta uma análise de correlação entre as variáveis: número de empregos 

em serviços em uma dada zona e o número de viagens atraídas pelo transporte 

individual com motivo serviço para esta zona. O coeficiente de correlação R encontrado 

indica uma forte correlação positiva entre as variáveis de valor R = 0, 8090, visto que o 

maior valor que este coeficiente pode atingir é 1,00. Logo, pode-se afirmar que quanto 

maior o número de empregos no setor de serviço numa dada zona maior o volume de 

viagens atraídas por ela.  

 

Na figura 16, que apresenta a correlação entre o número de empregos e as viagens 

atraídas com motivo trabalho, o coeficiente de correlação R também indica uma forte 

correlação dos dados com R = 0,9327. 

 

Figura 16 – Gráfico da correlação entre as viagens atraídas com motivo trabalho e o 
indicador da atividade serviço da RMR, dados da Pesquisa O/D 1997. 
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Os altos valores do coeficiente de correlação entre as viagens atraídas para motivo 

trabalho e serviços e o indicador de atividade serviços podem ser explicados pela grande 

concentração dos empregos exatamente no setor de serviço como indicado nos dados da 

Dinâmica Urbana Recente (PCR, 2003). 

 

Após esta etapa partiu-se para a determinação das funções de impedância. O valor da 

impedância em cada classe de distância pode ser expresso através da freqüência do total 

de viagens produzidas dividida pela freqüência de viagens atraídas. As funções foram 

calculadas para cada zona de destino segundo cada propósito de viagem separadamente 

considerando apenas as viagens realizadas por automóvel particular em função da 

disponibilidade dos dados. 

 

A primeira classe de distância agrupava as viagens entre 0 e 3 Km da zona de destino. 

Este valor foi definido em função da distância entre o Bairro do Recife - centro da 

malha viária da cidade - e a Avenida Agamenon Magalhães, limite do centro expandido 

da cidade. 

 

Os resultados encontrados para os valores de impedância (relação entre a freqüência de 

viagens produzidas e a freqüência de viagens atraídas) para a zona 52 (Bairro do Recife) 

com motivo trabalho e sua respectiva função de impedância para as viagens de carro 

destinadas à zona 52 com motivo trabalho foram mostrados nas figuras 17 e 18. 

 

Figura 17 - Gráfico da relação entre a freqüência de viagens produzidas e a freqüência 
de viagens atraídas segundo a distância, das viagens de carro atraídas para zona 52         
(Bairro do Recife) com motivo trabalho, dados da Pesquisa O/D 1997. 
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No gráfico da figura 17 observa-se que até a classe 4 (correspondente a viagens com 

percursos de até 12 Km da zona 52) existe uma tendência de aumento da impedância, ou 

seja, existe um aumento da resistência à realização de viagens com o aumento da 

distância. No entanto, para as classes 5 e 7 (que correspondem às distâncias de 12-15 

Km e 18-21 Km da zona 52) o valor da impedância diminui para valores inferiores aos 

encontrados em viagens com percursos mais curtos, quando estes valores deveriam 

aumentar. 

 

Este resultado pode ser explicado por um lado, pela distribuição e localização dos 

empregos nas zonas de tráfego, pois a maioria dos estabelecimentos e dos empregos está 

concentrada em algumas zonas da cidade localizadas nas RPAs Centro, Noroeste e Sul, 

privilegiando a atração de viagens para elas em detrimento de zonas mais próximas. 

Logo, a princípio, a atratividade das zonas de tráfego localizadas nessas RPAs nas quais 

se inclui a zona 52 é maior comparando-se com as demais zonas de tráfego da cidade e 

por isso são capazes de atrair viagens mesmo com percursos mais longos.  

 

O resultado também pode ser explicado analisando as características urbanísticas das 

zonas que se localizam nas classes 5 e 7. Situa-se nas classes que apresentaram desvio 

do valor esperado, os bairros de Piedade e Candeias (ao sul) e Rio Doce (ao norte), 

ambos produzindo um grande número de viagens. Porém, no seu entorno não se 

encontram estruturas urbanas capazes de atraí-las. Dessa forma, o centro (zona 52) com 

sua maior quantidade de empregos consegue atrair boa parte da demanda dessas zonas 

que produzem mais viagens e, por isso, o valor da impedância nas classes 5 e 7 

diminuiu. 

 

Por outro lado, a zona 52 possui o atributo da centralidade com relação à sua localização 

na cidade como também da malha viária, o que lhe confere menores distâncias médias a 

partir das zonas de origem. 
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Figura 18 - Gráfico da curva de regressão e coeficiente de correlação para as viagens de 
carro atraídas para a zona 52 com motivo trabalho, Pesquisa O/D 1997. 
 

Apesar da figura 18 representar o valor de impedância em cada classe de distância, os 

resultados para as classes de distância 5 e 7 diferem ligeiramente do comportamento 

esperado. Esta função deveria mostrar que quanto mais afastadas da zona de destino 

maior deveria ser a dificuldade (impedância) para se deslocar até lá. 

 

Na figura 18 o melhor ajuste aos dados ocorreu através da curva exponencial. Entretanto 

o coeficiente R = 0,5152 indicava uma correlação moderada entre os valores de 

impedância da zona 52 para viagens com motivo trabalho e a distância entre zonas. 

 

Os valores correspondentes às classes de distância 5 e 7, considerados divergentes do 

valor esperado para a impedância, foram desprezados e uma função que melhor 

representasse a impedância foi determinada obtendo-se agora coeficiente R = 0, 9740, o 

que indica uma forte correlação dos dados. 

 

Resultados semelhantes foram verificados para as zonas 59 (Derby), 71(Boa Viagem) e 

124 (Graças), os quais seguem a mesma análise realizada para a zona 52, conforme 

mostrado nas figuras 19 a 24. 
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Figura 19 - Gráfico da relação entre a freqüência de viagens produzidas e a freqüência 
de viagens atraídas segundo a distância, das viagens de carro atraídas para zona 59 
(Derby) com motivo trabalho, dados da Pesquisa O/D 1997. 
 
 
 
 
 

Figura 20 - Gráfico da curva de regressão e coeficiente de correlação para as viagens de 
carro atraídas para a zona 59 com motivo trabalho, Pesquisa O/D 1997. 
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Figura 21 - Gráfico da relação entre a freqüência de viagens produzidas e a freqüência 
de viagens atraídas segundo a distância, das viagens de carro atraídas para zona 71 (Boa 
Viagem) com motivo trabalho, dados da Pesquisa O/D 1997. 
 
 
 
 
 

 

Figura 22 - Gráfico da curva de regressão e coeficiente de correlação para as viagens de 
carro atraídas para a zona 71 com motivo trabalho, Pesquisa O/D 1997. 
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Figura 23 - Gráfico da relação entre a freqüência de viagens produzidas e a freqüência 
de viagens atraídas segundo a distância, das viagens de carro atraídas para zona 124 
(Graças) com motivo trabalho, dados da Pesquisa O/D 1997. 
 
 
 
 
 
 

Figura 24 - Gráfico da curva de regressão e coeficiente de correlação para as viagens de 
carro atraídas para a zona 124 com motivo trabalho, Pesquisa O/D 1997. 
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Ao comparar as zonas 52, 59, 71 e 124 (ver figura 25) se verifica um comportamento 

semelhante entre as zonas, ou seja, o valor da impedância tende a aumentar com o 

aumento da distância. Para as zonas 52 (Bairro do Recife) e 71 (Boa Viagem) o máximo 

valor de impedância ocorre entre 15 e 18 Km, e para as zonas 59 (Derby) e 124 (Graças) 

o máximo valor ocorre entre 12 e 15 Km. Logo, a princípio, as zonas 52 e 71 são mais 

atrativas para viagens com motivo trabalho em percursos mais longos que as zonas 59 e 

124.  

 

Observa-se também que a zona 52 (Bairro do Recife) apresenta o menor valor da 

impedância para viagens com distâncias de até 18 Km, distância considerada limite de 

atratividade, ou seja, a zona 52 apresenta o maior número de viagens atraídas em 

comparação com as demais zonas, considerando o total de viagens produzidas com 

motivo trabalho entre as quatro zonas pesquisadas. 

 

Figura 25 - Gráfico da relação entre a freqüência de viagens produzidas e a freqüência 
de viagens atraídas segundo a distância, para viagens de carro atraídas com motivo 
trabalho para as zonas 52, 59, 71 e 124, dados Pesquisa O/D 1997. 
 

Pode-se verificar também que os valores da impedância para a zona 52 (Bairro do 

Recife) apresentam menor variação entre eles, isto é, há um aumento mais suave dos 

valores de impedância em comparação com as outras zonas. Isto quer dizer que a zona 

52 quase sempre atrai uma maior parte das viagens produzidas na maioria das classes de 

distância em comparação com as demais zonas.  

 

Já para as zonas 71 (Boa Viagem) e 124 (Graças) ocorre maior variação entre os valores 

de impedância indicando uma maior restrição à realização de viagens, que para a zona 

71 ocorreu na classe de distância 6 e para a zona 124 ocorreu na classe de distância 5. 
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Os resultados encontrados para a impedância (relação entre a freqüência de viagens 

produzidas e a freqüência de viagens atraídas), e as respectivas funções de impedância 

para viagens de carro destinadas às zonas 52 (Bairro do Recife), 59 (Derby), 71 (Boa 

Viagem) e 124 (Graças) com motivo serviço foram mostrados nas figuras 26 a 34. 

 

Figura 26 - Gráfico da relação entre a freqüência de viagens produzidas e a freqüência 
de viagens atraídas segundo a distância, das viagens de carro atraídas para zona 52 
(Bairro do Recife) com motivo serviço, dados da Pesquisa O/D 1997. 
 

No gráfico da figura 26 observou-se uma tendência de aumento da impedância com a 

distância nas classes 1, 3, 4, 6 e 7 (correspondentes às distâncias entre 0 e 3 Km, 6 e 9 

Km, 9 e 12 Km, 15 e 18 Km, e entre 18 e 21 Km da zona 52).  

 

O valor correspondente ao valor da impedância entre 18 e 21 Km não apareceu no 

gráfico, pois apesar de ter havido viagens com percursos de mais de 18 Km de distância 

da zona 52 nenhuma das viagens geradas teve como destino esta zona.  

 

Os valores de impedância correspondentes às viagens entre 3 e 6 Km e entre 12 e 15 

Km da zona 52 apesar de espelharem os dados da pesquisa de 1997 não representam o 

comportamento esperado para estes valores nessas classes de distância, ou seja, maior 

impedância para maiores distâncias.  

 

Contudo, estes valores se deixam explicar pela distribuição e localização dos postos de 

empregos e estabelecimentos nas zonas de tráfego e as características urbanísticas 

dessas zonas. Entre 3 e 6 Km da zona 52 existem zonas de tráfego que atraem uma 

maior quantidade de viagens com motivo serviço, como por exemplo, as zonas 59 e 

124. 
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O valor da impedância encontrado para distâncias entre 12 e 15 Km refletiu as 

características urbanísticas dessas zonas situadas nessa classe, ou seja, o seu entorno não 

tem estruturas urbanas capazes de atrair tal demanda de viagens, mas também refletiu o 

grande poder de atração de viagens com motivo serviço para a zona 52 (Bairro do 

Recife), como observado nas viagens com motivo trabalho. 

 

Figura 27 - Gráfico da curva de regressão e coeficiente de correlação para as viagens de 
carro atraídas para a zona 52 com motivo serviço, Pesquisa O/D 1997. 
 

No gráfico da figura 27 o melhor ajuste aos dados ocorreu através da curva exponencial. 

Entretanto, o coeficiente R = 0,2896 indicava uma fraca correlação entre os valores de 

impedância para viagens com motivo serviço e a distância entre zonas. 

 

Os valores correspondentes às classes 2 e 5, considerados divergentes do valor esperado 

para a impedância, foram desprezados e uma função que melhor representasse o 

comportamento da impedância em função da distância foi determinada agora com 

coeficiente R = 0,9722 indicando uma forte correlação dos dados. 
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Nos gráficos das figuras 28 e 29 abaixo, que representam a impedância para viagens 

atraídas à zona 59 (Derby), observou-se que apesar do valor da impedância para 

distância entre 6 e 9 Km ser menor que o valor encontrado para distância entre 3 e 6 

Km, há uma tendência de aumento da impedância com o aumento da distância. A zona 

59 não atraiu viagens com percursos superiores a 12 Km, indicando assim que este é o 

limite de atratividade para atividades de serviço desta zona. 

 

O ajuste dos dados da pesquisa O/D de 1997 à curva exponencial indica uma forte 

correlação entre os dados, apresentando coeficiente R = 0,8848. 

 

Figura 28 - Gráfico da relação entre a freqüência de viagens produzidas e a freqüência 
de viagens atraídas segundo a distância, das viagens de carro atraídas para zona 59 
(Derby) com motivo serviço, dados da Pesquisa O/D 1997. 
 
 

Figura 29 - Gráfico da curva de regressão e coeficiente de correlação para as viagens de 
carro atraídas para a zona 59 com motivo serviço, Pesquisa O/D 1997. 
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Os gráficos da figuras 30 e 31 apresentaram os valores de impedância e a respectiva 

função de impedância para as viagens atraídas pela zona 72 (Boa Viagem). Nestes 

gráficos, devido à variação dos valores de impedância, não se pode observar 

diretamente uma tendência de aumento da impedância com o aumento da distância. 

Ainda assim, os dados inicialmente sugerem que o limite de atratividade para a 

atividade serviço da zona 72 é para viagens de até 12Km. 

 

O valor da impedância encontrado para distâncias entre 9 e 12 Km, que foge ao 

comportamento esperado, mais uma vez retratou o maior poder de atração de viagens de 

algumas localidades, entre elas a zona 72, frente às demais.  

 

Ao observar os dados de viagens da pesquisa e as características urbanísticas das zonas 

de tráfego que estão entre 9 e 12 Km de distância da zona 72 verificou-se que existem 

zonas que produziram uma maior quantidade de viagens com motivo serviço face às 

outras zonas de tráfego, como por exemplo, a zona 127. 

 

No gráfico da figura 31 o melhor ajuste aos dados ocorreu através da curva exponencial. 

O coeficiente R = 0,3193 indica uma fraca correlação entre os valores de impedância da 

zona 72 (Boa Viagem) para viagens com motivo serviço e a distância entre zonas.  

 

O valor correspondente à classe 4 (distância entre 9 e 12Km), considerado divergente do 

valor esperado para impedância, foi desprezado e uma nova função para melhor 

representar a impedância foi determinada agora com coeficiente R = 0,7985 indicando 

uma forte correlação dos dados. 
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Figura 30 - Gráfico da relação entre a freqüência de viagens produzidas e a freqüência 
de viagens atraídas segundo a distância, das viagens de carro atraídas para zona 72 (Boa 
Viagem) com motivo serviço, dados da Pesquisa O/D 1997. 
 
 

Figura 31 - Gráfico da curva de regressão e coeficiente de correlação para as viagens de 
carro atraídas para a zona 72 com motivo serviço, Pesquisa O/D 1997. 
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Os gráficos das figuras 32 e 33, correspondentes aos valores de impedância da zona 124 

(Graças) para viagens de carro com motivo serviço, mostraram resultados semelhantes 

aos encontrados para a zona 72 (Boa Viagem). Na zona 124 também se observou a 

concentração de viagens atraídas nas classes de distância 1 e 2, ou seja, em viagens com 

percursos mais curtos, neste caso em viagens de até 6 Km. Ao observar os dados da 

pesquisa verificou-se que ocorreram viagens destinadas à zona 124 com percursos de 

mais de 6 Km, aqui considerado o limite de atratividade desta zona. 

 

Da mesma forma que ocorreu com a zona 72, para a classe de distância 4 (entre 9 e 12 

Km de distância da zona 124) existem zonas que produziram uma maior quantidade de 

viagens com motivo serviço face às outras zonas de tráfego. Vale salientar que estes 

valores são devidos a uma complementaridade entre estas zonas, ou seja, as viagens 

atraídas para a zona 72 (Boa Viagem) com motivo serviço para distâncias entre 9 e 12 

Km são em sua maioria produzidas pela zona 124 (Graças) e por algumas zonas 

adjacentes, e vice-versa. 

 

No gráfico da figura 33 o melhor ajuste dos dados também ocorreu através de uma 

curva exponencial, cujo coeficiente R = 0,05740 indica que não há correlação entre o 

valor de impedância da zona 124 para viagens com motivo serviço. O valor 

correspondente à classe de distância 4, considerado divergente do valor esperado para 

impedância, foi desprezado e uma nova função para melhor representar a impedância 

foi determinada agora com coeficiente R = 1 devido à existência de apenas dois valores 

de impedância. 

 

A função de impedância da zona 124 (Graças) obtida com os dados observados sugere, 

a princípio, que para viagens de até 6Km, a distância não foi um fator muito importante 

na decisão de fazer ou não uma viagem, entretanto, observa-se na distribuição das 

freqüências de viagens (figura 31) que as viagens se concentraram em distâncias mais 

próximas às zonas de destino ratificando a importância da distância na realização ou não 

de uma viagem. 
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Figura 32 - Gráfico da relação entre a freqüência de viagens produzidas e a freqüência 
de viagens atraídas segundo a distância, das viagens de carro atraídas para zona 124 
(Graças) com motivo serviço, dados da Pesquisa O/D 1997. 

 

 

 

Figura 33 - Gráfico da curva de regressão e coeficiente de correlação para as viagens de 
carro atraídas para a zona 124 com motivo serviço, Pesquisa O/D 1997. 
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A comparação entre as zonas 52, 59, 72 e 124 (ver figura 34) mostrou que a zona 52 

(Bairro do Recife) possui um limite de atratividade (viagens de até 18 Km) bem 

superior aos encontrados para as demais zonas analisadas, o que indica um maior poder 

de atração de viagens de carro com motivo serviço da zona central da cidade até em 

percursos mais longos. Em ordem decrescente de atratividade estavam as zonas 59 

(Derby) (viagens de até 12 Km), zona 72 (Boa Viagem) (viagens de até 9 Km) e zona 

124 (Graças) (viagens de até 6 Km).  

 

Observou-se também que as zonas 52 e 72 apresentaram menores valores de impedância 

para viagens com motivo serviço nas respectivas distâncias aqui consideradas limite de 

atratividade. 

 

Figura 34 - Gráfico da relação entre a freqüência de viagens produzidas e a freqüência 
de viagens atraídas segundo a distância, para viagens de carro atraídas com motivo 
serviço para as zonas 52, 59, 71 e 124, dados Pesquisa O/D 1997. 
 

Considerando agora os dados de viagens estimados para 2005, cerca de 6200 viagens 

com motivo trabalho e 2800 viagens com motivo serviço, foram obtidas as seguintes 

funções de impedância para a zona 52 (Bairro do Recife) (figuras 35 a 38). 

 

Com a adição das novas viagens estimadas para o ano de 2005 e a redistribuição das 

zonas dentro das classes de distância, observou-se na figura 35 que apesar de ter 

ocorrido um maior valor de impedância para viagens entre 15 e 18 Km, o gráfico sugere 

que a impedância aumenta lentamente com a distância, indicando que as viagens 

ocorreram em função de uma maior atratividade da zona 52, seja por conta da sua 

localização central, seja por conta da concentração de empregos lá existente. 
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Figura 35 - Gráfico da relação entre a freqüência de viagens produzidas e a freqüência 
de viagens atraídas segundo a distância, das viagens de carro atraídas para zona 52 
(Bairro do Recife) com motivo trabalho, estimativa para o ano de 2005. 
 

No gráfico da figura 36 o melhor ajuste aos dados ocorreu através da curva exponencial. 

O coeficiente R = 0,5300 indica uma correlação mediana entre os valores da impedância 

da zona 52 para viagens com motivo trabalho e a distância entre zonas. 

 

Figura 36 - Gráfico da curva de regressão e coeficiente de correlação para as viagens de 
carro atraídas para a zona 52 com motivo trabalho, estimativa para 2005. 
 

Os valores correspondentes às classes 4, 5 e 6 (distâncias entre 9 e 12 Km, 12 e 15 Km, 

e entre 15 e 18 km respectivamente), foram desprezados e uma nova função para melhor 

representar a impedância foi determinada agora com coeficiente R = 0,9557 indicando 

uma forte correlação dos dados. 
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Os valores de impedância (relação entre a freqüência de viagens produzidas e a 

freqüência de viagens atraídas para viagens atraídas) da zona 52 (Bairro do Recife) com 

motivo serviço e sua respectiva função de impedância estão representadas nos gráficos 

das figuras 37 e 38 abaixo. 

 

Figura 37 - Gráfico da relação entre a freqüência de viagens produzidas e a freqüência 
de viagens atraídas segundo a distância, das viagens de carro atraídas para zona 52 
(Bairro do Recife) com motivo serviço, estimativa para o ano de 2005. 
 

No gráfico da figura 37 se observou que existe uma tendência de aumento da 

impedância com a distância nas classes de distância 1, 2, 5 e 7 (viagens entre 0 e 3 Km, 

3 e 6 Km, 12 e 15 Km e entre 18 e 21 Km respectivamente). 

 

Os valores correspondentes à impedância entre 6 e 9 Km, 9 e 12 Km e 15 18 Km apesar 

de espelharem os dados da pesquisa de 1997 não representam o comportamento 

esperado para impedância, ou seja, maior impedância para maiores distâncias.  

 

Contudo, estes valores se deixam explicar pela distribuição e localização dos postos de 

empregos e estabelecimentos do setor de serviços na cidade. Os estabelecimentos do 

setor de serviço se concentram em algumas zonas da cidade em função de alguns 

atributos locais como boa infra-estrutura, e porque a demanda pela atividade serviço 

estão concentradas nessas zonas. 

 

Para as viagens entre 12 e 15 Km e entre 18 e 21 Km observou-se que existem zonas 

que produzem mais viagens com motivo serviço com relação ao conjunto de zonas, e 

seguindo o mesmo raciocínio feito para as viagens com motivo trabalho dependendo da 
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maneira com que estas zonas que produzem mais viagens se distribuem dentro das 

classes de distância pode ocorre uma variação do valor da impedância numa classe. 

Figura 38 - Gráfico da curva de regressão e coeficiente de correlação para as viagens de 
carro atraídas para a zona 52 com motivo serviço, estimativa para 2005. 
 

No gráfico da figura 38 o melhor ajuste aos dados ocorreu através da curva exponencial. 

O coeficiente R = 0,6941 indica uma mediana correlação entre os valores de impedância 

da zona 52 (Bairro do Recife) para viagens com motivo serviço e a distância entre 

zonas. Ainda assim, optou-se por desprezar o valor correspondente à classe de distância 

6 para obtenção de uma nova função para melhor representar a impedância, agora com 

coeficiente R = 0,9019 indicando uma forte correlação dos dados. 

 

A comparação entre os resultados obtidos dos valores de impedância nos anos de 1997 e 

2005 (ver figura 39) mostrou que, com o aumento do número de viagens atraídas para a 

zona 52 com motivo trabalho, os valores de impedância diminuem. Este resultado pode 

ser explicado pelo fato de que foi mantida a mesma distribuição de viagens de 1997 

para 2005, ou seja, as viagens atraídas para a zona 52 em 1997 e 2005 partiram das 

mesmas zonas de origem. Além disso, sendo o valor de impedância numa dada classe a 

relação entre o número de viagens produzidas e o número de viagens atraídas e, sabendo 

que o número de viagens atraídas aumenta percentualmente mais que o número de 

viagens produzidas – por causa do acréscimo nas viagens devido aos dados obtidos nas 

entrevistas –, logo, com o aumento no número de viagens atraídas para a zona 52 

(Bairro do Recife) os valores de impedância diminuíram. 
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Figura 39 - Gráfico da relação entre a freqüência de viagens produzidas e a freqüência 
de viagens atraídas segundo a distância, para as viagens de carro atraídas para a zona 52 
(Bairro do Recife) com motivo trabalho, dados de 1997 e 2005. 
 

Também se pode observar que o limite de atratividade da zona 52 (Bairro do Recife) 

para viagens com motivo trabalho passou de viagens de até 18 Km para viagens de até 

21 Km, porém este aumento se deve às viagens estimadas para 2005 e sua redistribuição 

de zonas entre as classes de distância, que por sua vez é devido ao aumento virtual da 

distância, visto que se considerou a mesma distribuição de freqüência de viagens de 

1997 para o ano de 2005. 

 

Figura 40 - Gráfico da relação entre a freqüência de viagens produzidas e a freqüência 
de viagens atraídas segundo a distância, para as viagens de carro atraídas para a zona 52 
(Bairro do Recife) com motivo serviço, dados de 1997 e 2005. 
 

Na comparação entre os resultados obtidos para a impedância nos anos de 1997 e 2005 

para viagens com motivo serviço (ver figura 40) se observou que nesse período ocorreu 

uma variação do valor da impedância. Mais uma vez houve uma redistribuição das 

zonas nas classes de distância em função do aumento virtual da distância entre as zonas. 
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Fazendo a comparação entre os motivos de viagem verificou-se que a zona 52 (Bairro 

do Recife) oferece menor resistência para viagens com motivo trabalho, visto que os 

valores de impedância são bem menores nestas viagens. Também foi observado que as 

pessoas estão mais dispostas a fazer viagens mais longas quando o motivo da viagem é 

o trabalho. 

 

Após a definição das funções de impedância foram calculados os indicadores de 

acessibilidade para cada uma das zonas de destino escolhidas considerando os motivos 

de viagem selecionados. Os resultados foram apresentados nas tabelas 10 e 11. 

 
Tabela 10 – Indicadores de acessibilidade para viagens com motivo trabalho. 

 

Observou-se que os valores encontrados para os indicadores calculados para viagens 

com motivo trabalho através das funções iniciais foram superiores aos encontrados para 

os indicadores calculados para as funções ajustadas em todas as zonas de tráfego. 

 

Isto pode ser explicado pelo fato de que as funções de impedância iniciais - para o 

motivo trabalho - calculadas com os dados observados indicaram que os valores de 

impedância variaram com menor amplitude comparada com a variação encontrada para 

as funções ajustadas, ou seja, ao observar as funções de impedância para uma mesma 

classe de distância geralmente o valor da impedância da função inicial é maior que o 

valor obtido para a função ajustada. 

 

Em se tratando dos dados de 2005, ocorreu que a acessibilidade calculada a partir da 

função inicial foi maior que a calculada pela função ajustada, pois com o aumento da 

distância ocorreu um deslocamento de algumas zonas entre as classes e muitas zonas 

ficaram a uma distância maior que 21 Km da zona 52. 

dados de 1997 dados de 2005
função inicial 24.774 45.259

função ajustada 20.846 67.023
função inicial 12.636

função ajustada 10.028
função inicial 11.512

função ajustada 9.102
função inicial 13.309

função ajustada 10.444

zona 
de 

destino

motivo trabalho
indicador de acessibilidadefunção de impedância

52

59

71

124
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A tabela 10 mostrou que o Bairro do Recife (zona 52) apresentou maior acessibilidade 

que as outras zonas consideradas, ou seja, mesmo considerando os problemas existentes 

na área central da cidade, especialmente os problemas de tráfego, o Bairro do Recife 

ainda foi o destino mais atrativo para viagens com motivo trabalho que os bairros de 

Boa Viagem (zona 71), Aflitos e Graças (zona 124) ou Derby (zona 59). 

 

Conforme mostrado anteriormente, o indicador de acessibilidade foi calculado tomando-

se o produto da PEA pelo valor da função de impedância no ponto médio da classe de 

distância, com a PEA variando em função da distância entre as zonas, e o valor da 

impedância variando em função da freqüência de viagens e da distância entre zonas. 

 

Sendo assim, verificou-se que a zona 59 apesar de atrair um número menor de viagens 

com motivo trabalho teve maior acessibilidade que a zona 71, salientando neste caso a 

importância do fator tamanho da População Economicamente Ativa PEA na origem em 

detrimento do fator localização no cálculo do indicador de acessibilidade, ainda que a 

zona 71 tenha atraído mais viagens que a zona 59. 

 

A comparação entre os valores obtidos para a zona 52 nos anos de 1997 e 2005 para 

viagens com motivo trabalho mostrou que a acessibilidade aumentou em 2005 em mais 

de 100% do valor encontrado para o ano de 1997, resultado obtido devido ao aumento 

no número de viagens atraídas em mais de 200% (passaram de 7000 para 15800 viagens 

por dia) do ano 1997 para 2005, o que indicou que a impedância diminuiu de 1997 para 

2005 uma vez que a acessibilidade é inversamente proporcional à impedância. 

 

Já a comparação entre os valores de acessibilidade nos anos de 1997 e 2005 para 

viagens atraídas com motivo serviço para a zona 52 (ver tabela 11) mostrou também que 

os valores encontrados para os indicadores calculados através das funções iniciais foram 

superiores aos encontrados para os indicadores calculados para as funções ajustadas em 

todas as zonas pesquisadas.  
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Tabela 11 – Indicadores de acessibilidade para viagens com motivo serviço. 

 

Os valores encontrados para a acessibilidade obtidos através da função de impedância 

inicial refletem o comportamento das respectivas funções de impedância, o qual indica 

um aumento menos acentuado da impedância com o aumento da distância. 

 

A tabela 11 mostrou que o Bairro do Recife (zona 52) apresentou maior acessibilidade 

que as outras zonas consideradas. Os valores de acessibilidade obtidos através da função 

ajustada indicaram que o fator impedância foi mais importante que o fator tamanho da 

PEA na origem para determinação da acessibilidade, pois a zona 52 apesar de ter maior 

acessibilidade que as zonas 59 (Derby) ou 124 (Graças) teve menores valores de 

impedância e PEA na origem. 

 

Considerando os indicadores de acessibilidade obtidos através das funções ajustadas, 

verificou-se que a zona 52 também obteve maior valor de acessibilidade em comparação 

com as demais zonas pesquisadas pelo fato de que além da zona 52 possuir limite de 

atratividade para viagens com motivo serviço bem superior ao limite encontrado nas 

demais zonas, as viagens atraídas para a zona 52 foram mais bem distribuídas entre as 

classes de distância. Nas zonas 59, 72 e 124 as viagens atraídas concentraram-se em 

algumas das classes de distâncias, como também estas viagens foram atraídas de zonas 

mais próximas à zona de destino. 

 

Comparando-se os valores obtidos para a zona 52 nos anos de 1997 e 2005 para viagens 

com motivo serviço verificou-se que a acessibilidade aumentou cerca de 70% em 2005, 

resultado obtido devido ao aumento no número de viagens atraídas de mais de 300% do 

ano 1997 para 2005, indicando que a impedância diminuiu de 1997 para 2005 uma vez 

que a acessibilidade é inversamente proporcional à impedância. 

dados de 1997 dados de 2005
função inicial 8.890 15.019

função ajustada 7.516 10.103
função inicial 4.970

função ajustada 4.970
função inicial 11.194

função ajustada 4.994
função inicial 6.113

função ajustada 3.568

72

124

zona 
de 

destino

52

59

motivo serviço
indicador de acessibilidadefunção de impedância
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Uma análise conjunta dos indicadores de acessibilidade obtidos, das informações do 

Plano Diretor de Circulação do Recife e do processo de revitalização urbana em 

andamento no Bairro do Recife gerou as seguintes reflexões. 

 

Apesar de ter perdido parte da sua importância econômica seja devido ao deslocamento 

de atividades industriais para outros municípios da RMR, seja devido ao deslocamento 

da população residente da área central levando com ela parte das atividades, seja devido 

ao surgimento de importantes subcentros urbanos, a área central da cidade na qual se 

localiza o Bairro de Recife ainda é de grande importância no contexto econômico da 

RMR. 

 

Os dados do plano de circulação mostraram que o centro perdeu cerca de 50% do 

número de viagens existentes comparando-se percentualmente as viagens destinadas ao 

centro com as viagens destinadas a RMR de 1972 para 1997, ainda que numericamente 

o número de viagens destinada à área central tenha aumentado em 15% de 1972 para 

1997. 

 

Por outro lado os dados da revitalização apontaram que o Bairro do Recife antes do 

plano de revitalização em 1991, tinha cerca de 20% de imóveis ociosos e de 66% da 

área construída precisando de recuperação no setor de revitalização. Em 1996, com o 

processo de revitalização urbana já iniciado, houve uma inversão nesse quadro de 

deterioração: no setor de revitalização 66% da área construída encontrava-se recuperada 

(Zancheti et al, 1998) e ainda ocorreu um grande incentivo à instalação de atividades 

comerciais, de animação, lazer e cultura no Bairro. 

 

A proposta de revitalização do Bairro do Recife, de acordo com a legislação específica 

de uso e ocupação do solo do Bairro do Recife, prevê elevação do potencial construtivo 

em algumas áreas do Bairro aumentando a densidade construtiva a fim de atrair 

investidores imobiliários. Contudo, já são bastante conhecidos os impactos causados por 

um aumento na densidade construtiva nas infra-estruturas como um todo. Apesar de 

atualmente não serem verificados problemas de circulação, o Bairro do Recife é 

composto por ruas estreitas e tem seu acesso limitado por quatro pontes. O Bairro 

também abriga parcela significativa do patrimônio histórico arquitetônico da cidade que 
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é protegida por legislação federal, estadual e municipal, limitando o tipo e a magnitude 

das intervenções que podem ser realizadas na área. 

 

Com um aumento do gabarito das edificações e a instalação de atividades do setor de 

comércio varejista e de serviços modernos, que atraem uma grande quantidade de 

pessoas e veículos, em algum momento poderá haver saturação das vias do Bairro como 

também podem piorar as condições de acesso ao Bairro do Recife. 

 

Também é importante observar que um dos principais problemas observados seja no 

Plano de Revitalização do Bairro, seja nas entrevistas realizadas está relacionado com a 

oferta de vagas para estacionamento. A dificuldade para estacionar foi vista como um 

dos principais fatores que prejudicam a atração de viagens para o Bairro do Recife. 

 

Os indicadores de acessibilidade apontaram que o Bairro do Recife apresentou maior 

acessibilidade para viagens com os motivos trabalho e serviço. Os resultados apontaram 

uma melhora da acessibilidade ao observar os valores encontrados em 1997 e em 2005, 

resultados obtidos provavelmente devido a um aumento na quantidade de atividade 

existente no Bairro do Recife, aumento este que não causou maior impacto negativo na 

acessibilidade, visto que algumas áreas do Bairro inicialmente apresentavam um 

percentual elevado de ociosidade, que gradativamente foi se reduzindo.  

 

Entretanto, os dados do Plano Diretor de Circulação do Recife (PCR, 2000b) indicam 

uma perspectiva contrária aos resultados obtidos para 2005. Com os estudos realizados 

pelo plano de circulação, verificou-se que estavam saturadas 98 interseções dentre as 

321 interseções avaliadas da cidade do Recife. As interseções apresentaram grau de 

saturação acima de 90%, o que indica uma grande dificuldade de escoamento dos fluxos 

gerados. Das 98 interseções saturadas, 75 delas estavam localizadas nos principais 

corredores de acesso à área central da cidade, o que sugere que o acesso ao centro se 

tornará cada vez mais difícil se o incentivo de instalação de atividades na área central 

não for acompanhado de medidas relacionadas ao planejamento do transporte e da 

circulação da cidade como um todo. 
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7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Esta dissertação teve como objetivo medir e comparar a acessibilidade do Bairro do 

Recife com outras áreas dinâmicas da cidade num determinado instante, além de fazer 

uma estimativa da variação da acessibilidade face aos progressivos investimentos 

realizados tanto pela iniciativa privada quanto pelo poder público no Bairro do Recife. 

 

É patente que o processo de revitalização urbana tem gerado uma nova dinâmica 

econômica local, estimulando a instalação de atividades ligadas ao comércio varejista e 

ao setor de serviços modernos, fato que Borja e Castells (1997), Güell (1997 apud 

SÁNCHEZ, 1999), Sánchez (1999) e Oliveira (2001) afirmam ser uma medida padrão 

encontrada nos processos de revitalização em várias cidades do mundo. Contudo, no 

que diz respeito à melhoria da infra-estrutura de transporte – particularmente no que diz 

respeito ao transporte público –, que Borja e Castells (1997) argumentam ser a base de 

todo o processo de intervenção, o conjunto de informações obtidas sugere que este 

aspecto não foi tratado, até o presente momento, como prioritário no Plano de 

Revitalização do Bairro do Recife.   

 

Os resultados encontrados nessa pesquisa, no entanto, indicam que o Bairro do Recife 

apresenta maior acessibilidade que as outras áreas dinâmicas ao qual o mesmo foi 

comparado, considerando as viagens de carro com os propósitos trabalho e serviço. Ao 

iniciar o processo de revitalização por meio da recuperação física do patrimônio 

construído para abrigar novos usos e atividades - ao contrário das experiências 

internacionais que iniciam esses processos investindo na infraestrutura de transporte e 

comunicação -, observou-se, como conseqüência, uma intensificação dos deslocamentos 

de pessoas e veículos para essa área da cidade, que pode ser verificada com o aumento 

da acessibilidade ao Bairro entre os anos de 1997 e 2005. Esta intensificação 

provavelmente permanecerá ocorrendo na medida em que todas as ações e iniciativas 

contidas no Plano de Revitalização forem sendo implementadas e a boa acessibilidade 

ao Bairro for sendo mantida ou ampliada.  

 

É importante ressaltar que o Bairro ainda hoje apresenta uma significativa subutilização 

das edificações e, provavelmente, também da sua infra-estrutura viária, supondo-se que, 

por isso, essa intensificação de deslocamentos não causou maior impacto para 
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circulação nessa área nem para o conjunto da cidade. Todavia, para se acessar o Bairro 

do Recife é preciso passar obrigatoriamente por bairros vizinhos que já apresentam 

graves problemas de circulação e cujos sistemas de transporte não são satisfatórios, 

como pode ser observado no Plano de Circulação da Cidade do Recife. 

 

Essa ociosidade no uso do espaço está indicada no Plano de Revitalização, posto que ele 

incentiva um aumento na densidade construtiva em algumas áreas do Pólo Pilar e na 

margem noroeste do Porto do Recife. No entanto, observa-se, por um lado, que não há 

nenhum estudo específico que analise os efeitos desse aumento de densidade no Bairro 

sobre a infra-estrutura viária e de transporte, e indique as possíveis medidas que 

deveriam ser tomadas; e, por outro, que um dos importantes instrumentos de regulação 

da organização do território, a Lei de Uso e Ocupação do Solo do Recife, está 

estruturada a partir da visão isolada do lote urbano, não prevendo estudos de impactos 

causados nas infra-estruturas pela intensificação do uso ou tipos de ocupação por região 

ou por quadra. Apenas para os denominados grandes empreendimentos é que estes 

estudos são solicitados. 

 

Um outro aspecto a ressaltar diz respeito às peculiaridades do Bairro do Recife. Como o 

próprio Plano de Revitalização indica, a revitalização ocorre numa zona de preservação 

do patrimônio histórico da cidade com conjuntos e edifícios protegidos por leis federal e 

estadual, que estabelecem parâmetros urbanísticos que norteiam as intervenções. Essas 

características podem limitar as intervenções no seu espaço físico (como por exemplo, 

demolições de edificações, alargamento de vias e abertura de sistema viário). Dadas 

essas características, observa-se que, se o fomento para instalação de novas atividades 

de comércio e serviço não forem subsidiadas por estudos que as compatibilizem com a 

capacidade da infra-estrutura instalada (ou com sua possibilidade de expansão, dentro 

dos parâmetros estabelecidos por lei para o Bairro), a sustentabilidade do processo de 

revitalização poderá ficar comprometido na sua essência. 

 

A sustentabilidade do Plano de Revitalização, aqui referenciada, está baseada na 

capacidade de abrigar e atrair novas atividades para o Bairro do Recife, garantindo ao 

mesmo tempo boas condições de acessibilidade. Como já mencionado, os resultados 

mostram que, mesmo não havendo nenhum estudo sobre a acessibilidade ao Bairro e 

ainda que poucas intervenções relacionadas aos transportes tenham sido executadas, a 
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sustentabilidade do processo até 2005 parece estar garantida. Entretanto, ressalta-se que, 

com a dinâmica do processo, à medida que as demais atividades do Plano forem sendo 

executadas, provavelmente, haverá uma variação das condições de acessibilidade ao 

Bairro.  

 

Até o presente, com a implantação de boa parte das atividades previstas para 2 dos 4 

pólos indicados no Plano de Revitalização, as discussões sobre acessibilidade ao Bairro 

têm se limitado a questões pontuais sobre estacionamentos, que têm sido intensificadas 

numa relação direta com a instalação progressiva de novas atividades na área. A 

tendência, com a execução das atividades previstas para os outros dois pólos e a 

intensificação das atividades nos pólos já em implementação, é que esse debate se 

estenda para discutir a acessibilidade ao Bairro, incluindo agora não só o transporte 

individual, mas principalmente o transporte público e as condições de acesso e 

circulação de pedestres e ciclistas, tendo em vista a necessidade de se ter um bom 

sistema de acesso ao centro da cidade. Daí a necessidade de monitorar a acessibilidade 

ao Bairro do Recife concomitantemente ao incremento de atividades, de forma que uma 

ação conjunta entre o fomento à instalação de atividades e a melhoria da acessibilidade 

possam promover a sustentabilidade do Plano de Revitalização. Ou seja, sugere-se que 

os investimentos na instalação de novas atividades devem ser acompanhados de 

investimentos em transportes – mais especificamente em transporte público – para que o 

processo mantenha as condições de acessibilidade hoje observadas. 

 

Com relação à utilização dos indicadores de acessibilidade, verificou-se que existe uma 

gama de aplicações possíveis, e que a interação entre o transporte e uso do solo pode ser 

medida de forma satisfatória por meio deles. 

 

O índice utilizado nessa pesquisa, apesar das restrições já apontadas, mostrou-se 

adequado tanto para a comparação da acessibilidade das zonas da cidade no ano de 

1997, quanto para a estimativa da acessibilidade do Bairro do Recife no ano de 2005. 

Ressalta-se também a facilidade de aplicação desse indicador, uma vez que todos os 

cálculos foram realizados na planilha eletrônica EXCEL. 
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Apesar disso, ainda é necessária a realização de aprimoramentos nesses índices de 

maneira que outros aspectos possam ser incluídos, assegurando também a sua facilidade 

e viabilidade na obtenção e análise dos dados e na sua aplicação. 

 

Como sugestões para uma posterior investigação recomenda-se a utilização do tempo de 

viagem entre zonas de tráfego como parâmetro da função de impedância, uma vez que, 

através desse parâmetro, provavelmente serão obtidos melhores resultados. 

 

Uma outra sugestão é que a realização da previsão dos valores de acessibilidade esteja 

apoiada nos processos de previsão de demanda usados correntemente através das etapas 

de geração, distribuição, divisão modal das viagens e alocação do tráfego em redes. 

Devido a não disponibilidade de recursos, foi concebida nessa dissertação uma outra 

estratégia para a obtenção de dados que simulassem a etapa de alocação de tráfego em 

redes. Uma forma de contornar essa restrição seria a utilização de um sistema de 

informações geográficas.  

 

Por fim sugere-se que seja realizado um monitoramento da acessibilidade ao Bairro, 

gerando informações que sirvam de apoio à tomada de decisão dos agentes envolvidos 

com a revitalização, para que dessa forma se possa garantir o alcance do objetivo maior 

em questão - a sustentabilidade do Plano de Revitalização para os próximos anos -, 

potencializando os investimentos já realizados ou previstos. 
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