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RESUMO
O aumento da taxa de motorização das últimas décadas e a consequente apropriação do 
espaço público pelo automóvel têm ocasionado a perca da qualidade de vida urbana, em 
diferentes níveis. A promoção do uso de determinados modos de transporte considerados 
ambientalmente sustentáveis poderá contribuir  para a melhoria da circulação em centros 
urbanos. 
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1. INTRODUÇÃO
No Brasil,  ao longo das últimas décadas,  não houve grandes progressos no sentido de 
priorizar o transporte público coletivo, o não-motorizado e tão pouco de restringir o uso do 
veículo particular. A priori uma cidade deveria ser um espaço democrático onde todos os 
cidadãos possam se deslocar de forma autônoma no meio, mas sabe-se que antes de tudo 
é  necessário  que haja  vontade política  para  que as  cidades sejam realmente  locais  de 
convivência harmoniosa e que possam oferecer uma boa qualidade de vida a todos.

Do ponto de vista do planejamento de transportes, este tipo de transferência modal deve, 
cada vez mais, ser encarada como um potencial objetivo da gestão da mobilidade urbana 
apostando no desenvolvimento de técnicas alternativas à tradicional tentativa de adaptação 
da infra-estrutura viária à procura crescente de tráfego.

Nesta  ótica,  assume  cada  vez  mais  importância  a  definição  de  estratégias  e  técnicas 
particularmente  dirigidas  aos  utilizadores  do  sistema  de  transportes,  que  apostem  na 
promoção dos modos de transporte sustentáveis, baseadas na minimização das viagens em 
automóvel particular e na sua substituição por deslocamentos em transporte público, por 
bicicleta ou a pé. Desta forma, a mobilidade é um fator determinante para a qualidade de 
vida e desenvolvimento econômico nas cidades, além de gerar a inclusão social no uso do 
espaço público urbano a todos os serviços. Esse conjunto de fatores irá determinar se a 
cidade é socialmente inclusiva, voltado para as pessoas, ou se é centrada no automóvel. 
Para tanto, a FETRANSPOR (2009) diz que a mobilidade urbana sustentável é a proposta 
de uma nova cultura que promova a utilização equitativa do espaço público, priorizando o 
transporte coletivo e o transporte não motorizado em detrimento do uso indiscriminado do 
automóvel.

2. SUSTENTABILIDADE
O relatório Brundtland, publicado em 1987 (CMMAD, 1991), relaciona o desenvolvimento à 
necessidade  de  não  comprometer  a  capacidade  das  gerações  futuras  de  atender  suas 
necessidades.  Uma definição  alternativa  é  a  que  define  o  desenvolvimento  sustentável 
como algo que melhora a qualidade de vida ao mesmo tempo em que se vive de acordo 
com a capacidade dos sistemas de suporte (Whitelegg, 1997), ou ainda como o conjunto de 
práticas adotadas que visam a diminuir os impactos gerados pelas atividades humanas que 
poderiam prejudicar o meio ambiente. 
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Para Silva (2003), a expressão sustentabilidade remete ao conceito de gestão durável dos 
recursos ambientais no espaço e no tempo, no entanto, ser sustentável significa mais do 
que ser ecologicamente correto. A visão sistêmica que atualmente se exige dos tomadores 
de decisão requer uma abordagem mais ampla das diversas dimensões da sustentabilidade. 
Condensando as classificações feitas por Adeodato et al. (2005), Banister et al. (2000) e 
Brasil  (2003),  dentre  outras  fontes,  optou-se  por  abordar  além  das  três  dimensões 
“fundamentais” da sustentabilidade a dimensão política, uma vez que o desenvolvimento de 
programas  requer  ou  deveria  requerer  uma  participação  contundente  da  população 
beneficiada.

2.1. Sustentabilidade ambiental 
Sustentabilidade  ambiental  refere-se  à  manutenção  da  capacidade  de  sustentação  dos 
ecossistemas, o que implica a capacidade de absorção e recomposição dos ecossistemas 
em face das interferências antrópicas (Brasil, 2003), conservação geográfica, equilíbrio de 
ecossistemas,  erradicação  da  pobreza  e  da  exclusão,  respeito  aos  direitos  humanos  e 
integração social. Abarca todas as dimensões anteriores através de processos complexos.

Em  relação  aos  transportes,  os  estudos  realizados  no  âmbito  da  Organização  para 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) culminaram na seguinte definição para 
transporte  ambientalmente  sustentável:  "transporte que  não  coloque  em  risco  a  saúde 
pública ou ecossistemas e que atenda às necessidades de mobilidade de forma consistente 
com (a) o uso de recursos renováveis em níveis abaixo de suas taxas de regeneração e (b) 
o  uso de  recursos  não-renováveis  em níveis  abaixo  do  desenvolvimento  de  substitutos 
renováveis" (Brasil, 2003).

2.2. Sustentabilidade econômica
Pearce e Warford (1993) definem sustentabilidade econômica como a manutenção da soma 
dos estoques de capital  de bens manufaturados, humanos e ambientais,  pelo menos no 
mesmo  nível  do  presente,  para  garantir  que  as  futuras  gerações  tenham  a  mesma 
capacidade de se desenvolver que as gerações atuais. 

A  sustentabilidade  econômica  implica  uma  gestão  eficiente  dos  recursos  em  geral  e 
caracteriza-se pela regularidade de fluxos do investimento público e privado - o que quer 
dizer  que  a  eficiência  pode  e  deve  ser  avaliada  por  processos  macrossociais  e 
compatibilidade entre padrões de produção e consumo, equilíbrio de balanço de pagamento, 
acesso à ciência e tecnologia (Brasil, 2003). Além do mais, a sustentabilidade ambiental só 
pode ser alcançada por  sociedades que desenvolvam comportamentos economicamente 
sustentáveis.

2.3. Sustentabilidade política
Nos esforços para um delineamento mais claro das questões incutidas no paradigma da 
sustentabilidade,  a  dimensão  política  tem  sido  sempre  colocada  como  um  aspecto 
fundamental  para  sua  organização  e  operacionalização.  Os  princípios  políticos  de 
participação da população nas decisões e a garantia das liberdades democráticas devem 
ser respeitados e postos em práticas na construção da sustentabilidade local.

A defesa da participação política e da democracia apresenta-se como princípio indissociável 
das alternativas mais sustentáveis de desenvolvimento. Para (Frey, 2000), um governo que 
se propõe a ter a sua administração orientada ao desenvolvimento sustentável e ao bem 
comum  deve  dispor  de  um  tripé  estratégico  baseado  na  “reinvenção  do  governo”  na 
“reinvenção  da  democracia”  e  na  “reinvenção  da  comunidade”,  considerando  que  “a 
participação da sociedade e o fortalecimento da sociedade civil  desempenham um papel 
fundamental no caminho para uma sociedade sustentável”.
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2.4. Sustentabilidade social
Esta dimensão social  realça o papel  dos indivíduos e da sociedade,  e está intimamente 
ligada à noção de bem-estar. Os princípios da sustentabilidade social clarificam o papel dos 
indivíduos  e  a  organização  da  sociedade  e,  tendo  por  objetivo  a  estabilidade  social 
beneficiam também as gerações futuras (Rede Nacional de Consumo Responsável, 2008). 
Semelhantemente à dimensão ambiental, a sustentabilidade social traz a idéia de que as 
gerações futuras devem ter acesso igual ou maior aos recursos sociais  tanto quanto as 
gerações presentes. Os recursos sociais incluem idéias tão amplas quanto outras culturas e 
direitos humanos fundamentais.

3. SUSTENTABILIDADE NOS TRANSPORTES

O Conselho da União Europeia de Ministros de Transportes apud Duncan e Hartman (1996) 
define sistema de transporte sustentável como aquele que: 

(i)  Permite que o acesso básico  e o desenvolvimento  das necessidades dos indivíduos, 
empresas e a sociedade possam ser alcançados com segurança e de maneira consistente 
com a saúde humana e ambiental,  e promove a equidade dentro e entre as sucessivas 
gerações. 
(ii) É disponível, opera regularmente e com eficiência, oferece vários modos de transporte e 
apóia a economia competitiva, bem como o desenvolvimento regional equilibrado. 
(iii)  Limita as  emissões e  o consumo respeitando a capacidade do planeta absorvê-los, 
utiliza recursos renováveis dentro ou abaixo das suas taxas de regeneração, e emprega os 
recursos não-renováveis dentro ou abaixo das taxas de desenvolvimento dos substitutos 
renováveis, enquanto minimizam os impactos sobre o uso do solo e geração de ruído.

O transporte sustentável pode ser considerado examinando a sustentabilidade do sistema 
de transporte em si, focando os valores positivos e negativos e externalidades do tráfego e 
do transporte como se apresentam agora ou no futuro próximo (Steg e Gilford, 2005). Por 
conseguinte, a avaliação de sistemas de transporte, em uma abordagem clássica, leva em 
consideração  as  três  principais  externalidades  dessa  atividade:  congestionamentos, 
poluição e acidentes (Ortúzar e Willumsen, 2001). Por outro lado, Vlek (2003) aponta que 
problemas de sustentabilidade são multidimensionais, caracterizados por impactos, causas 
e processos econômicos, sociais e ambientais. Em uma abordagem abrangente, devem ser 
tratados  por  equipes  multidisciplinares,  mantendo  um  foco  comum.  Os  impactos  das 
atividades  de  transporte  sobre  a  sustentabilidade  são  resumidos  por  Litmann  e 
Burwell(2006) conforme a tabela 1.

Tabela 1. Impactos sobre a sustentabilidade (Adaptado de Litmann e Burwell, 2006)
Econômica Social Ambiental
Congestionamento Iniqüidade dos impactos Poluição do ar
Barreiras à mobilidade Mobilidade diferenciada Alterações climáticas
Custos de acidentes Impactos  na  saúde 

humana
Perda do habitat

Custos  dos  equipamentos  de 
transporte

Coesão comunitária Poluição da água

Custo do usuário Qualidade de vida Impactos hidrológicos
Redução  de  recursos  não 
renováveis

Estética Poluição sonora

Wegener  e  Greene  (2002)  afirmam  que  o  contínuo  crescimento  do  uso  dos  modos 
motorizados de transportes  tem levado a três ameaças principais  à  sustentabilidade:  (i) 
Degradação  do meio  ambiente  global  e  local  (taxas elevadas  de  consumo de recursos 
renováveis); (ii) Consumo de recursos não-renováveis essenciais para a qualidade de vida 
das  gerações  futuras;  e  (iii)  Outras  falhas  institucionais  que  ampliam  os  outros  dois 
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problemas  (por  exemplo,  congestionamento,  pois  aumenta  a  poluição  e  o  consumo de 
combustível, mas também gera demanda por mais infra-estrutura e suas consequências, 
tais como a posterior urbanização da terra e ainda mais viagens).

3.1 Mobilidade Urbana Sustentável
A  ANTP  (2003)  afirma  que  a  mobilidade  é  um  atributo  das  pessoas  e  dos  agentes 
econômicos no momento em que buscam assegurar os deslocamentos de que necessitam, 
levando em conta as dimensões do espaço urbano e a complexidade das atividades nele 
desenvolvidas.  Ao  se  movimentarem,  os  indivíduos  podem desempenhar  vários  papéis, 
como  pedestres,  ciclistas,  usuários  de  transportes  coletivos,  motoristas.  O  conceito  de 
mobilidade urbana sustentável, porém, ainda é pouco explorado, mas alguns esforços têm 
sido notados no sentido de melhor defini-lo. É derivado da sustentabilidade global e surgiu 
da preocupação com os efeitos do aumento da taxa de motorização com todas as suas 
conseqüências negativas (Merino et al., 2006). Esta definição procurou de um modo geral, 
incluir  os  princípios  de  sustentabilidade  econômica  e  ambiental,  além  da  questão  da 
inclusão  social,  que  constituem  a  base  do  conceito  de  desenvolvimento  sustentável 
propriamente dito.

De acordo com a Política de Mobilidade Urbana Sustentável,  do Ministério  das Cidades 
(Brasil,  2004), mobilidade urbana sustentável pode ser definida como o resultado de um 
conjunto de políticas de transporte e circulação que visa proporcionar o acesso amplo e 
democrático ao espaço urbano, através da priorização dos modos não-motorizados e dos 
modos coletivos de transportes, de forma efetiva, socialmente inclusiva e ecologicamente 
sustentável, baseado nas pessoas e não nos veículos. O mesmo documento aponta como 
os três eixos estratégicos na implementação da mobilidade urbana sustentável os seguintes: 
(1)  desenvolvimento  urbano  e  a  sustentabilidade  ambiental;  (2)  participação  social  e 
universalização do acesso ao transporte; e (3) desenvolvimento institucional e modernização 
regulatória da mobilidade urbana. Ou seja, este novo conceito é embasado em preceitos de 
mobilidade, acessibilidade, inclusão social e sustentabilidade.

As  bases  de  uma  mobilidade  urbana  sustentável  passam  ainda  pelo  amplo  acesso  à 
informação  relativa  aos  custos  e  formas  de  financiamento  das  diversas  opções  de 
transporte.  Informações  mais  detalhadas  dos  benefícios  e  dos  custos  sociais  (poluição, 
ruído,  congestionamento,  uso  do  solo)  causados  pelas  diferentes  modalidades  de 
transportes  devem,  tanto  quanto  possível,  estar  disponíveis  ao  público,  já  que  a 
quantificação  apropriada  destes  fatores  é  fundamental  para  a  proposição  de  planos  e 
políticas para o setor (Costa et al., 2004). Neste sentido conforme Costa (2008) a mobilidade 
é um atributo associado à cidade.

3.2 Transporte não motorizado
O transporte não-motorizado é de acordo com a MDT (2009) é todo transporte de pessoas 
ou mercadorias feitos por bicicleta, a pé, ou por tração animal (carroças, charretes, etc.). 
Este tipo de transporte tem fundamental importância na promoção da mobilidade de grandes 
centros urbanos. Porém, apesar de ser de suma importância são esquecidos pelas políticas 
de transporte no intuito de incentivar e priorizar este tipo de transporte. A escolha do modo 
particular de transporte pelo Brasil tem efeitos nocivos ás pessoas tanto no que diz respeito 
à segurança quanto à qualidade de vida. 

3.2.1 A pé
Atualmente 38,6% dos deslocamentos no país são feitos a pé de acordo com os dados da 
ANTP, 2009. Porém parte destes deslocamentos são realizados devido à falta de condição 
financeira  dos  indivíduos,  as  altas  tarifas  do  transporte  público  afastam  aqueles  que 
possuem renda familiar baixa. Mas, é válido salientar que este modo é saudável para curtas 
distâncias,  então  os  pedestres  deveriam  encontrar  condições  mínimas  para  o  uso  das 
calçadas como pavimento nivelado e antiderrapante aos que transitam pela calçada, boa 
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iluminação, etc., o que geraria uma sensação de segurança aos pedestres que transitam 
pelo local. Nossas cidades de acordo com o MDT (2009) devem estimular e dar qualidade a 
esse meio que contribui para a preservação ambiental e a inclusão social.

É  o  modo mais  utilizado  no meio  urbano,  porém de acordo com (PAVARINO,  1996)  a 
prioridade  inexpressiva  dada  ao  deslocamento  dos  pedestres,  entendidos  aqui  como 
pessoas que se deslocam a pé pelos espaços públicos abertos e por redes de caminhos 
projetados ou espontâneos, não condiz com a importância do fato de que o andar a pé é elo 
fundamental da circulação, do qual todos os demais modos dependem. Portanto, para que o 
modo a pé seja realmente utilizado como transporte se faz necessário o estímulo através de 
medidas para a  promoção do deslocamento  seguro,  eficiente  e com qualidade no meio 
urbano.

3.2.2 Bicicleta
As bicicletas são os veículos individuais mais utilizados no país, especialmente nas cidades 
pequenas,  pois  é uma alternativa  ao alcance de todas as pessoas.  No País a frota de 
bicicletas é de 60 milhões de unidades, enquanto que a de veículos motorizados é de 38 
milhões de unidades. Do conjunto de bicicletas, estima-se que pelo menos 40% delas – 25 
milhões – circulem diariamente pelas ruas das cidades e pelas estradas do interior do Brasil 
(Marques Filho, 2007). Para os grandes centros urbanos, torna-se uma opção importante. 
Os  intensos  congestionamentos  e  a  carência  de  estacionamentos  para  veículos  nestes 
locais são alguns dos motivos que fazem os investimentos nessa área serem fundamentais 
(Brasil, 2007). Porém a maioria delas não é utilizada para a realização de transporte, mas 
sim pra lazer, pois circular juntamente com o tráfego veicular é inseguro.

Para que as bicicletas sejam verdadeiramente utilizadas como transporte se faz necessário 
o estímulo ao uso da mesma, além de prover segurança para que os ciclistas se sintam 
seguros  para  utilizar  deste  meio.  Ou  mesmo  que  seja  utilizado  como  um  sistema 
alimentador, porém é imprescindível a adequação dos terminais através da implantação de 
bicicletários  seguros.  Portanto  o  conjunto  de  medidas  pode  favorecer  e  aumentar  a 
utilização do meio de transporte não-motorizado com o transporte público. Assim a bicicleta 
se torna um aliado no combate à poluição do ar nos grandes centros urbanos. É importante 
ressaltar que várias cidades de diversos países têm investido na bicicleta como meio de 
transporte integrado. Conforme o MDT (2009) em muitas cidades da Europa, como Paris e 
Barcelona já existem bicicletas públicas. A Holanda é um país com tradição no uso deste 
meio  de transporte  por  todas  as  idades.  As  cidades  de  Copenhague,  na  Dinamarca,  e 
Bogotá  na Colômbia,  também tem se destacado como cidades que priorizam a uso da 
bicicleta.

Como vantagens, a bicicleta possui baixo custo de aquisição e manutenção, além de não 
utilizar combustível. Os modelos mais simples, atualmente, podem ser adquiridos por valor 
inferior  ao  salário  mínimo.  Além  disso,  esse  veículo  ainda  tem  um  baixo  consumo  de 
energia:  cerca  de  1/5  da  energia  consumida  pelo  pedestre  e  1/50  da  utilizada  por  um 
automóvel pequeno, para uma mesma distância. (GEIPOT, 2001).

3.3 Transporte Público Urbano
No Brasil atualmente o sistema de transporte público coletivo de acordo com o MDT (2009) 
é constituído apenas por  um conjunto de linhas de ônibus,  poucas são as cidades que 
apresentam metrô, trem metropolitano, etc. E na maioria das vezes estes transportes não 
são  integrados  o  que  ocasiona  uma  séria  dificuldade  de  deslocamento  das  pessoas 
inclusive o pagamento de duas ou mais tarifas. Este problema teve seu início devido ao 
crescimento desordenado espraiado das cidades, pois as linhas de transporte tiveram que 
ser “esticadas” para atender à nova demanda por transporte, adicione a isso o aumento da 
frota  de  veículos  no  mesmo sistema viário.  Assim,  houve  um aumento  dos  tempos  de 
viagem o que fez com que houvesse uma piora na prestação deste serviço.
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Nesse contexto tem-se que o transporte coletivo por ônibus necessita ser  priorizado no 
ambiente urbano através de melhorias na infraestrutura viária, medidas como a criação de 
faixas exclusivas segregadas, dispositivos de sinalização semafórica que privilegiam a sua 
circulação  além de outros  facilitadores.  Tais  medidas são imprescindíveis  para  tornar  o 
sistema de transporte por ônibus mais eficiente. É importante ressaltar que apresenta um 
aspecto social e democrático de acordo com (Ferraz e Torres, 2001) e que representa o 
único modo motorizado acessível às pessoas de baixa renda e uma importante alternativa 
para quem não pode ou prefere não dirigir. O resultado da priorização e racionalização do 
sistema de transporte coletivo por ônibus através do uso profícuo da infraestrutura resultaria 
de acordo com a Fetranspor (2009) em uma nova rede com sistemas de corredores de 
transportes coletivos, com maior mobilidade urbana, maior eficiência para a população, com 
custos  tarifários  mais  baixos  e  tempos  menores  de  deslocamento.  E  para  melhores 
resultados  tem que  se  investir  e  há que se agregar  a  idéia  de implantar  esse sistema 
integrado aos demais.

Os municípios brasileiros então necessitam de políticas públicas que direcionem e financiem 
essa nova infraestrutura. E uma fonte que poderia ser utilizada de acordo com a Fetranspor 
(2009) são os recursos da CIDE (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico), cuja 
totalidade é destina à infraestrutura. Através deste financiamento pode-se investir em novas 
tecnologias que facilitariam a vida de quem controla e de quem se utiliza do transporte, pois 
haveria  melhoria  na  qualidade  do  serviço  prestado  e  na  precisão  no  repasse  das 
informações. Portanto, para ter cidades sustentáveis econômica, social e ambientalmente de 
acordo com o MDT (2009) o transporte público  coletivo deverá ser a espinha dorsal  da 
mobilidade urbana.

4. Transporte individual motorizado
A opção política pelo uso do veículo particular  criou um ambiente hostil  pela disputa do 
espaço urbano e a degradação do ambiente. De acordo com o MDT (2009) os automóveis 
ocupam mais de 80% do sistema viário, e os pedestres, ciclistas e o transporte coletivo são 
vistos como empecilhos para a fluidez do trânsito, o que ocasiona a privatização da via por 
um único modo de transporte, perda da velocidade dos ônibus do transporte público urbano.

Conforme (Vasconcellos, 2008) além do consumo do espaço físico em si para implantar e 
operar um sistema de transporte é importante analisar como o espaço viário construído é 
utilizado  pelas  pessoas.  O espaço  ocupado  por  uma pessoa  ao  circular  na  via  pública 
depende do modo de transporte, sua velocidade e o tempo em que permanece parado, no 
caso de um veículo particular.  O modo mais “faminto” é o automóvel que consome 30 vezes 
mais área que um ônibus e cerca de cinco vezes mais área que uma bicicleta (Vasconcellos, 
2008). O espaço necessário para estacionar e circular para três modos de transporte está 
resumido na tabela 2 a seguir:

Tabela 2. Espaço necessário por modo de transporte, para uma viagem de 10 km no horário 
de pico (ida e volta), com jornada total de 9 horas.

Modo Estacionamento
(m² x hora)

Circulação
(m² x hora)

Total
(m² x hora)

Ônibus > 0,5 3 3
Bicicleta 12 8 20
Carro 72 18 90

    Fonte: Vivier, 1999 apud Vasconcellos, 2008.

Essa realidade necessita ser modificada o quanto antes. Até quando alimentar esse sistema 
insustentável de transporte? Apesar de que os deslocamentos no país demonstram o oposto 
da  situação,  pois  70% das  pessoas  de  utilizam  ou  do  transporte  público  coletivo  ou  o 
transporte não-motorizado, conforme figura 1. Identificando-se assim o desequilíbrio no uso 
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do espaço público pela predominância de um modo que tem se mostrado cada dia mais 
caro e irracional.

Deslocamento x Tipo de Transporte

38,6%

2,7%
29,6%

29,1%

A pé Bicicleta

Individual Motorizado Transporte Público Coletivo

Figura 1. Deslocamento x Tipo de transporte
Fonte: ANTP apud MDT, 2009.

Nesse  contexto  sugere-se  então  o  uso  racional  do automóvel  integrando-o  aos  demais 
modos  de  transporte  e  assim  reduzir  seus  impactos  negativos  no  meio.  Portanto,  os 
impactos oriundos pelo uso indiscriminado do automóvel demonstram que apesar de suas 
vantagens, ou seja, proporcionar uma maior mobilidade, flexibilidade de horários, conforto, 
segurança,  etc.,  este  modo  vem  sendo  um  grande  empecilho  á  preservação  do  meio 
ambiente, principalmente pelo seu crescente uso e predomínio no sistema de transporte 
urbano. Assim conforme ROCHA, 2007 é necessário compatibilizar os diversos usos do solo 
às  infra-estruturas  alocadas,  considerando  as  variáveis  sociais,  econômicas,  físicas  e 
ambientais, numa escala local, regional e global

4.2 Os impactos do uso indiscriminado do transporte individual motorizado
O  aumento  da  mobilidade  está  associado  ao  acréscimo  no  fluxo  de  pessoas,  bens  e 
serviços no meio urbano o que ocasionou impactos negativos na qualidade de vida das 
cidades. A frota de veículos cresce em proporções geométricas pelas ruas das cidades, e 
este aumento exacerbado da frota tem causado sérios problemas de saúde à população, a 
poluição principalmente do ar tem ocasionado um alto índice de mortalidade da população 
por doenças cardiorrespiratórias. Porém é importante considerar os outros tipos de poluição 
como a sonora e visual que causam prejuízos ao ambiente urbano. 

O uso indiscriminado dos veículos particulares implica além do consumo do espaço viário e 
de energia a produção de impactos negativos, na forma de prejuízos aos demais usuários, 
principalmente  congestionamento,  poluição  e  acidente.  Então  tem-se  que  a  crescente 
motorização é  o maior  responsável  por  isso,  ou seja,  é  considerado  como um fator  de 
degradação do ambiente. Então o uso massivo do automóvel gera muitas conseqüências 
negativas para a comunidade que de acordo com Ferraz e Torres, 2001 são:

 (i)  Congestionamentos  que  provocam  baixa  velocidade  de  circulação,  com  prejuízos 
inclusive  para  o  transporte  público,  que  é  realizado  junto  com  o  trânsito  em  geral;  (ii) 
Poluição atmosférica; (iii) Necessidade de grandes investimentos de recursos públicos na 
infraestrutura  viária,  em detrimento  de  outros  setores  de  maior  relevância  social,  como 
saúde, habitação, educação, etc; (iv) Ocorrência de um grande número de acidentes que 
causam mortes, lesões graves que impedem as pessoas de levar uma vida normal e um 
grande ônus financeiro para toda sociedade; (v) Consumo desordenado de energia, com 
comprometimento do desenvolvimento sustentável, pois a maioria da energia consumida no 
transporte  é  derivada  do  petróleo  e,  portanto,  finita;  (vi)  Desumanização  da  cidade  – 
fenômeno  associado  aos  seguintes  fatores:  descaracterização  da  estrutura  física  das 
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cidades devido à grande área destinada a vias expressas, obras viárias e estacionamentos, 
etc; (vii) Ineficiência da cidade, uma vez que é muito maior o custo da infraestrutura e do 
transporte nas cidades em que predomina o uso do carro.

Para  reduzir  estes  grandes  impactos  provocados  pelo  uso  indiscriminado  do  transporte 
individual,  o  MDT  (2009)  sugere:  Priorizar  o  transporte  público  coletivo  e  incentivar  a 
utilização  dos  modos  não-motorizados,  de  forma  a  ter  menos  viagens  por  veículos 
motorizados;  Incentivar  o  desenvolvimento  científico-tecnológico  e  o  uso  de  energias 
renováveis e não-poluentes no transporte público; Restringir o uso de automóveis e motos; 
Implantar a inspeção veicular obrigatória, ambiental e de segurança.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Levando-se  em  conta  que  o  Brasil  urbano  atual  é  representado  por  86,14%  de  sua 
população (ONU, 2007), grande parte das cidades brasileiras apresenta uma depreciação 
da  qualidade  de  vida  no  meio  urbano  confirmada  através  dos  congestionamentos,  dos 
acidentes de trânsito, da degradação das condições ambientais e do desperdício de tempo e 
dinheiro.  Conforme Ferraz  e  Torres,  2001  à  medida  que  um país  apresenta  um maior 
desenvolvimento  sócio-econômico,  é  inevitável  que  ocorra  um  aumento  do  índice  de 
motorização. Pois, esse fato está relacionado ao status de possuir um veículo individual e 
são poucas as pessoas que tem o intuito de abdicarem do conforto de seus automóveis, em 
detrimento do uso coletivo do espaço urbano.

A  relevância  desses  impactos  requer  com  urgência  um  reexame  do  modelo  atual  de 
transporte  e  circulação  da  cidade.  Faz-se  necessária  uma  melhor  distribuição  de 
oportunidades de deslocamento,  ao lado de uma maior eficiência  geral.  A estratégia  de 
mobilidade,  acessibilidade  e  transporte  deve  promover  ações  de  forma  a  garantir  a 
mobilidade urbana sustentável, proporcionando o acesso amplo e democrático ao espaço 
urbano.

Neste contexto existem soluções viáveis e que contribuiriam com a melhoria da qualidade 
de vida nas cidades através da implementação de medidas como: melhoria da qualidade do 
transporte público urbano, investimentos em transporte não-motorizados como complemento 
do transporte de massa,  inserção do pedágio  urbano nos horários de picos  em centros 
concentradores  de  atividades,  redução  das  vagas  de  estacionamento,  adensamento  e 
ocupação dos centros degradados, entre outros. Porém é importante dizer que cada cidade 
tem suas especificidades e as soluções variam para cada tipo de cidade. A incorporação 
dos cidadãos nos processos de planejamento e comunicação constante entre a sociedade e 
os planejadores torna a gestão da cidade mais transparente. As estratégias escolhidas para 
incorporação da sustentabilidade nas políticas públicas locais representam uma contribuição 
significativa para a construção de uma base inicial. Assim, entende-se que o desafio maior 
da sustentabilidade política reside em consolidar um canal legítimo de participação social, 
ampliando as participações e fortalecendo as discussões. Vê-se, portanto que a construção 
de uma cidade sustentável, não é tarefa simples e demanda a reestruturação não só da sua 
visão de futuro, mas também de todo aparato administrativo para alcançá-la.

Os instrumentos  do planejamento  tradicional  tem se mostrado ineficazes para  tanto,  de 
forma que é necessária a busca por novas técnicas e ferramentas que sejam capazes de 
apropriar os desafios que se apresentam e dar a eles respostas adequadas. O planejamento 
estratégico  surge,  portanto,  como alternativa  que,  se  não oferece soluções definitivas  a 
todos os problemas, proporciona em ensinamentos e processos de reflexão passíveis de 
conduzir a boa governabilidade urbana.
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