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Resumo da Proposta: 

A atual situação do Campus I, com ações do Plano REUNI-UFPB, que têm 

provocado um adensamento construtivo e populacional no processo de expansão 

urbana do Campus I impossibilitando a ampliação de sua área e causando uma 

ocupação de grande parte dos espaços livres existentes, o que reduz e dificulta a 

fluidez do trânsito de pedestres e veículos (SARMENTO, 2012, p.65); somada ao 

crescimento vertiginoso da frota de carros e motocicletas, à construção 

desmensurada de estacionamentos e o conflito de fluxos, reafirmam ser necessários 

e emergenciais estudos da mobilidade local.  

 

Esta pesquisa objetiva-se em compreender conscientemente a mobilidade urbana 

do Campus I da UFPB. Como objetivos específicos têm-se:  

- Fazer pesquisa documental junto à Prefeitura Universitária e comitê do REUNI-

Reitoria no que concerne às áreas vias, calçadas e estacionamentos; e em campo 

através de visitas in loco, sistematizando informações que hoje são desconexas e 

conhecendo a realidade praticada; 

- Montar um banco de dados com informações de demandas (volume da frota, tipo 

da frota, principais vias de circulação); 

- Elaborar mapas temáticos com essas informações, bem como analisar 

qualitativamente os dados; utilizando-se de ferramentas como a sintaxe espacial; 



- Conhecer a realidade de outras universidades (estudos de caso) e a forma como 

vem enfrentando a questão da circulação e estacionamento; 

- Refletir acerca da mobilidade e (in) acessibilidade existentes, dimensionando o 

tamanho do problema, e propor diretrizes de uso e ocupação do solo que 

considerem as questões refletidas e fomentem uma política de mobilidade interna 

para o Campus I da UFPB.  

 

Como resultado espera-se ter uma caracterização geral da mobilidade urbana no 

campus, reconhecendo as demandas de fluxos e tipos de veículos mais utilizados; e 

ainda fornecer subsídios ao fomento da política de mobilidade da UFPB, e para seu 

Plano Diretor. Além disso, com essa proposta, está se observando o direito dos 

usuários do Sistema nacional de mobilidade urbana de ter um ambiente seguro e 

acessível (BRASIL, 2012). 


