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RESENHA 
O presente artigo procura desenvolver uma análise da relação entre mobilidade urbana e 
centralidades, através do reconhecimento e aplicação de indicadores ou medidas que 
potencializem a mobilidade intra-subcentro e entre os subcentros, com foco nos modos não 
motorizados e coletivos.  
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1. INTRODUÇÃO 

A organização espacial de uma cidade se apoia no conjunto de centros e subcentros, 
os quais fornecem grande parte das atividades requisitadas pela população. Para a 
realização dessas atividades nos subcentros, as pessoas necessitam deslocar-se. E para 
tal, é necessário que exista uma infraestrutura de transportes compatível com as 
características do subcentro e com a demanda neste gerada.  

Destarte, com base na notória insustentabilidade associada à predominância de 
deslocamentos realizados pelo modo motorizado individual, em conjunto com a grande 
relevância dos subcentros para a dinâmica e estruturação do espaço urbano, o presente 
artigo procura desenvolver uma análise da relação entre mobilidade urbana e centralidades, 
através do reconhecimento e aplicação de indicadores ou medidas que potencializem a 
mobilidade intra-subcentro e entre os subcentros, a partir da identificação de elementos 
extraídos de uma base teórica de abrangência nacional e internacional.  

Em sequência, apresenta-se um procedimento de análise, especialmente voltado 
para reconhecer indicadores ou medidas que favoreçam a mobilidade das pessoas nos 
subcentros. Tais medidas são divididas em dois grupos. No primeiro, Características da 
Estrutura Urbana, é ressaltado o aspecto de uso e ocupação do solo, dentre outros fatores, 
de modo a conceber espaços atrativos e agradáveis, que possam potencializar os 
deslocamentos não motorizados. No segundo, Características da Mobilidade Urbana, 
procura-se englobar características que favoreçam os deslocamentos das pessoas: i) por 
transporte coletivo: para deslocamentos a médias distâncias e deslocamentos intra-
subcentro, ou deslocamentos mais longos, entre subcentros; ii) e por transporte não 
motorizado (a pé e bicicleta): uma vez que a maioria das viagens realizadas intra-subcentro 
pode ser feita por tais modos.  

Por fim, o procedimento de análise elaborado é aplicado ao estudo de caso em 
centralidades presentes no Setor Marista, em Goiânia, Goiás. Através do procedimento 
elaborado, aliado à sua aplicação prática em um estudo de caso, objetiva-se ainda contribuir 
para direcionar alternativas de atuação pública, acreditando que estas contribuam para a 
reversão da matriz modal atual, baseada no modo motorizado individual, que tem degradado 
tanto a qualidade de vida nas cidades. 
 
2. MOBILIDADE URBANA E SUBCENTROS  

Os conceitos e definições relacionados ao termo de mobilidade são bastante amplos 
apresentando diversas variáveis associadas, de maneira que, principalmente no Brasil, não 
se encontram consolidados. Apesar disso, o Ministério das Cidades, ao longo dos anos, 
estabeleceu qualificações para o termo, consideradas neste trabalho, como base para 
estudo.  

Em 2004, o termo mobilidade tem referência às diferentes respostas dadas pela 
sociedade às necessidades de deslocamento, abrangendo os sistemas de transporte, 
circulação, acessibilidade e trânsito (Ministério das Cidades, 2004). Em 2007, surge um 
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novo conceito, o de mobilidade urbana sustentável, no qual os deslocamentos visam o 
acesso democrático ao espaço da cidade, de forma a priorizar os modos coletivos e não 
motorizados de transporte, justificado pela redução ou até da eliminação da segregação 
espacial, além do incentivo a inclusão social e da sustentabilidade ambiental (Ministério das 
Cidades, 2007). 

Já a acessibilidade relaciona-se às características físicas do espaço. A 
acessibilidade, segundo Lemos et al (2004) e Morris et al. (1979), possibilita a conexão entre 
lugares espacialmente separados, isto é, pode ser entendida como a facilidade de se 
alcançar as atividades presentes em um determinado lugar, através da utilização do sistema 
de transportes. Em complementação a esta abordagem, cabe destacar que existem 
trabalhos que relacionam a degradação e decadência de áreas com características de 
centralidade – centros e subcentros – diretamente à perda da acessibilidade nessas áreas 
(Kneib, 2004).  

Assim sendo, destaca-se que, ao se favorecer a acessibilidade aos subcentros, 
também se contribui para a mobilidade das pessoas. Ou seja, ambas – a mobilidade das 
pessoas ou a acessibilidade nos subcentros - são capazes de alterar a formação ou 
consolidação de centralidades.  

Segundo Ferrari (1991) a policentralidade está relacionada à sustentabilidade e ao 
crescimento sadio das cidades, sendo que seus efeitos variam conforme a qualidade da 
mobilidade, o que pode contribuir para diminuir ou não o número de viagens motorizadas, 
resultante também das características socioeconômicas, dos usos, da acessibilidade, da 
densidade populacional e do número de empregos presentes nos subcentros (Kneib, 2008).  

Considerando-se a relevância dos modos de transporte para o crescimento das 
cidades e sua estruturação, pode-se afirmar que as formas urbanas dispersas e 
desordenadas, encontradas hoje nas cidades brasileiras, também estão relacionadas aos 
padrões de mobilidade da população. Por isso, o modelo de mobilidade vigente – que 
prioriza viagens motorizadas individuais e um sistema viário voltado à circulação do 
automóvel - que até recentemente se apossava dos espaços urbanos, limitando os 
pedestres, os ciclistas e os transportes públicos, se mostrou ineficaz e desgastado 
(Ministério das Cidades, 2004). 

Tais aspectos, portanto, direcionam para a adoção de um novo padrão de mobilidade 
urbana, integrada a instrumentos de gestão urbanística e a princípios de sustentabilidade 
ambiental e de inclusão social.  Segundo a Política Nacional de Mobilidade Urbana 
Sustentável (PNMUS) e o Plano de Mobilidade Urbana (PlanMob), esse novo padrão deve 
ser voltado à priorização da circulação do pedestre, do ciclista, dos passageiros de 
transporte coletivo, dos idosos e das pessoas com necessidades especiais (Santos, 2011). 

Neste estudo, trabalha-se preferencialmente com duas escalas de análise: i) a escala 
denominada intra-subcentro, voltada a avaliar a infraestrutura e deslocamentos que ocorrem 
em uma mesma centralidade, ou próximo a esta; ii) a escala denominada entre subcentros, 
que significa percursos de média ou longa distância, que ocorrem para ligar diferentes 
centralidades. 

Além disso, destaca-se o papel fundamental do deslocamento a pé nas cidades, pois 
todas as viagens incluem o deslocamento a pé em algum momento (Ministério das Cidades, 
2007). Além disso, segundo Santos (2011), a qualidade do transporte público está 
condicionada, entre outros fatores, à qualidade da via pública e ao tratamento dado ao 
pedestre. Ressaltando ainda, que as viagens realizadas a pé no espaço urbano 
representam de um terço à metade do total dos deslocamentos por todos os modos de 
transporte nas cidades, apesar de depender do seu porte, sendo que se somadas às 
porcentagens do uso de transporte público e de ciclistas, o resultado chega a um total de 
70% de deslocamentos urbanos (Santos, 2011). 

 
2.1 Indicadores e medidas 

Com base nos conceitos e teorias apresentados anteriormente, tem-se  destaque os 
indicadores e medidas de mobilidade favoráveis ao uso do transporte público e do não 
motorizado, extraídos de referenciais. Assim, esta ferramenta, incorporada ao procedimento 
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de análise, torna-se uma abordagem aplicável para se reconhecer os problemas de 
mobilidade enfrentados pelas pessoas nos subcentros, e também para a qualificação de 
suas características.  

Existem diversos trabalhos que se destinam a estabelecer indicadores e medidas 
para a potencialização da mobilidade urbana, segundo Santos (2011), como Jacobs (2000), 
Campos e Ramos (2005), Khattak e Rodriguez (2005), Costa (2008), Santos (2009), Mancini 
e Silva (2010). No entanto, são selecionados para o procedimento de análise, os autores 
que apesar de possuírem abordagens distintas, apresentam indicadores ou medidas 
voltadas às questões retratadas neste trabalho e especialmente para os subcentros, sobre 
os transportes, uso e ocupação do solo, o tratamento dos espaços públicos de circulação, 
além de considerar o desenho do espaço urbano influenciador no comportamento dos 
deslocamentos intra-urbanos.  

Para tanto, são utilizados os seguintes referenciais: ITE (2010), Khattak e Stone 
(2004), Moura (2010), PlanArq (2010), Schützer (2010) e Urplan (2011). Os indicadores ou 
medidas extraídas destes referenciais englobam, portanto, os aspectos entre as vias, 
atividades, uso e ocupação do solo. Para tal, procura-se fazer uma apresentação dessas 
abordagens, agrupando-as segundo características principais, comuns a grande parte dos 
trabalhos analisados: Características da Estrutura Urbana e da Mobilidade Urbana, como 
apresentado na tabela 1. Esses elementos repercutem, por sua vez, em melhorias para os 
espaços e para a qualidade de vida das pessoas que os utilizam.  

No grupo da Características da Estrutura Urbana, é ressaltado o aspecto de uso e 
ocupação do solo que, apesar de não ser o único fator para se definir os padrões de 
mobilidade urbana, é um dos fatores impactantes na forma e na estrutura dos subcentros. 
Outros elementos são considerados de forma a proporcionar a proximidade entre atividades; 
a diversidade e vitalidade do espaço, dentre outros, de modo a conceber espaços atrativos e 
agradáveis, que possam potencializar os deslocamentos não motorizados.  

O grupo Características da Mobilidade Urbana procura englobar as diversas 
características do espaço características que favoreçam os deslocamentos das pessoas:  

 por transporte coletivo: para deslocamentos a médias distâncias e deslocamentos intra-
subcentro, ou deslocamentos mais longos, entre subcentros;  

 e por transporte não motorizado: uma vez que a maioria das viagens realizadas intra-
subcentro pode ser feita por tais modos.  

Neste grupo, cabe destacar ainda a amplitude de elementos que podem impactar a 
mobilidade urbana, seja em escala macro, como o sistema de transporte coletivo; seja na 
escala micro, como obstáculos presentes nas calçadas. 
 
3. PROCEDIMENTO DE ANÁLISE E PROPOSIÇÕES 

A metodologia de trabalho é constituída por 03 etapas basilares:1. Levantamento de 
referências nacionais e internacionais, para a identificação de medidas que podem contribuir 
para a melhoria da mobilidade das pessoas nos subcentros (Apresentadas no item 2.2); 2.
 Agrupamento e sistematização destas medidas (Apresentadas na Tabela 1); 3. 
Aplicação das medidas identificadas para a análise dos subcentros em um caso concreto, o 
que resultou no estudo de caso do Setor Marista, em Goiânia (GO), Brasil. 

É necessária ainda, para o procedimento de análise, a apresentação de dados 
pertinentes ao estudo de caso, referentes às características do lugar (aspectos históricos, de 
uso e ocupação do solo, malha urbana, sistemas de transporte, etc.), além do levantamento 
e análise da situação atual, realizadas pelas autoras. Tais informações servirão de apoio 
para o reconhecimento dos subcentros presentes no estudo de caso e posterior análise 
desses subcentros. 

Sobre a área analisada, o Setor Marista, cabe destacar que apesar do setor ser 
historicamente um bairro residencial, verifica-se uma intensificação das atividades 
comerciais e de prestação de serviços, como resultado da expansão do núcleo central do 
município, que se direciona para as áreas vizinhas, e que vem alterando o caráter 
residencial do Setor e o fortalecimento das centralidades dentro desta área. Outro aspecto 
relevante a ser destacado, se refere à presença do Marista como uma centralidade 
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municipal, e não apenas de bairro, pois este se apresenta como um elemento de conexão 
entre diferentes setores, os quais faz limite, pela significante concentração comercial e de 
serviços vigentes, e também pela demanda populacional dos bairros adjacentes. Assim 
sendo, por se tratar de uma importante área na cidade, um estudo que analise a relação 
entre a mobilidade e as centralidades presentes nesse setor, pode indicar medidas e ações 
a serem adotadas, que viriam a impactar e melhorar a mobilidade em toda a cidade. 
 
4. APLICAÇÃO E RESULTADOS: O ESTUDO DE CASO  

O estudo de caso deste trabalho foca sua análise em um setor específico da cidade 
de Goiânia, GO, denominado Setor Marista.  No Setor Marista são verificados dois 
processos de expansão quanto aos espaços ocupados: a intensificação e/ou a mudança de 
uso; e o adensamento, que corroboram as premissas do Plano Diretor Municipal, que 
preconiza para o município de Goiânia uma cidade compacta e adensada preferencialmente 
nos eixos estruturantes da cidade (Prefeitura Municipal de Goiânia, 2007).  

Quanto aos espaços ainda vagos no Setor, a partir da comparação de imagens 
aéreas da área, constatou-se que, no período de 2002 a 2010, parte dos lotes que eram 
vagos permanecem ainda sem nenhum uso, e que outra parcela foi transformada em 
estacionamentos privados, o que sugere alterações de uso e aumento dos fluxos na região, 
principalmente o de automóveis. No entanto, apesar desses lotes vazios constituírem uma 
pequena parcela no Setor, é relevante a conformação de vazios urbanos valorizados, pela 
atuação do setor imobiliário. Além disso, essa valorização é ainda favorecida com o 
aumento da demanda de mercadorias e serviços, presente na região pelo processo de 
intensificação de uso comercial e de prestação de serviços. 

Com relação à qualidade ambiental do Setor e os deslocamentos não motorizados, 
pode-se destacar que existe uma grande quantidade de árvores, que em sua maioria são de 
grande porte, proporcionando significativas sombras e ambientes agradáveis aos pedestres, 
quando implantadas corretamente. Ao sul do Setor encontra-se um parque Urbano, o 
Parque Areião (Figura 1), que contribui com a qualidade ambiental, com a valorização das 
áreas lindeiras e com a atração de fluxos motorizados e não motorizados. 

Em continuação ao tema mobilidade e acessibilidade, a Figura 1 sintetiza os dados 
necessários para subsidiar a análise dos subcentros e da mobilidade associada, referente 
ao uso e ocupação do solo, os percursos e pontos de parada do transporte público, e à 
presença dos polos geradores de viagens, influenciando na acessibilidade ao Setor Marista. 
Para este trabalho, cabe destacar a relação estudada por Kneib et al. (2010), entre polos 
geradores de viagens e centralidades, segundo a qual empreendimentos de grande porte, 
que atraem grande fluxo de pessoas, acabam por iniciar ou consolidar subcentros urbanos. 
Esta relação, aplicada ao Setor Marista, será novamente descrita na análise da Figura 02, 
que analisa as centralidades no Setor. 

O Setor Marista possui uma rede de sistemas de transporte público suficiente para 
atender a população local, seguindo em sua maioria as normativas sobre o raio máximo de 
400 metros entre um ponto de ônibus e outro. Além disso, é possível perceber que o 
percurso do transporte coletivo apresenta uma relação direta com a hierarquia das vias e 
com o uso do solo, além da relação com os marcos visuais, nós e centralidades, como 
apresentado na figura 1. 

As linhas de ônibus percorrem todas as vias arteriais (Avenida 85, Avenida 136, 
Avenida Mutirão, Avenida D, Avenida Portugal, Avenida T-9, T-10, Rua 90), algumas vias 
coletoras e poucas vias locais. Demostrando, no caso do Marista, que a quantidade de 
linhas de ônibus em uma via é diretamente proporcional à sua importância, ao seu fluxo e às 
atividades presentes ao longo das vias.  

Nas vias em que os serviços e comércios são acentuados, em geral, há uma maior 
disponibilidade de linhas e pontos de ônibus, como na Avenida 136, Avenida 85, Avenida 
Mutirão e Avenida D. Apesar disso, o sistema de transporte coletivo também atende 
algumas ruas com caráter mais residencial, como a Avenida T-8, mesmo que seja de forma 
menos significativa.  
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Fig. 1 Atividades, polos geradores de viagens e percurso dos ônibus no Setor Marista  
 
4.1  Identificação dos Subcentros 

A identificação dos subcentros presentes no Marista, em Goiânia (GO), foi 
realizada a partir  do levantamento de dados e informações sobre o Setor, cuja síntese foi 
apresentada anteriormente; e da análise de especialistas da área de arquitetura e 
urbanismo em conjunto com a visão dos moradores da cidade. As características utilizadas 
para a definição dos subcentros tem como base o trabalho que Kneib (2008), que as agrupa 
em quatro categorias principais: acessibilidade, relações e concentração de atividades, valor 
do solo e simbolismo. A partir de tais elementos, se concluiu que os subcentros no setor são 
apresentados em aglomerações de comércios e serviços, sendo que, além de estarem 
relacionadas à atividade predominante, se relacionam diretamente com o sistema viário e 
com os fluxos. 

Assim, os subcentros no Marista foram identificados segundo diferentes graus, 
estabelecidos pela concentração de atividades e considerando-se a importância das vias, 
como apresentados na Figura 3.  

Os subcentros são (Figura 2):  

 o de maior grau (4), referente às avenidas principais do Setor, a 136 e a 85, pois 
possuem um alto nível de serviço e comércio, além de um alto fluxo de veículos;  

 o segundo subcentro, de grau 3, acompanha as Avenidas Mutirão, Portugal e 
Avenida D, as demais vias arteriais do Setor, e o mesmo possui alguns polos geradores de 
viagens, como supermercados, que fortalecem sua centralidade;  

 o terceiro, de grau 2, refere-se às atividades realizadas no shopping Bougainville e 
em seu entorno imediato, afirmando a teoria da economia de aglomeração, que tende a 
atrair atividades semelhantes e complementares à do polo gerador principal (Kneib, 2004) e 
corrobora a hipótese apresentada no estudo de Kneib et al (2010), sendo que o shopping, 
um polo gerador de grande porte, contribui, sobremaneira, para fortalecer esta centralidade;  

 e por fim, o último subcentro, pontuado como o de menor grau, com aglomerações 
de comércio e serviços vicinais, próximos à área predominantemente residencial, com 
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menor quantidade e importância para o espaço, em comparação aos demais subcentros. 
 

  
Fig. 3 Subcentros no Setor Marista 
 
4.2 Análise e resultados 

A tabela 2 apresenta a lista de medidas ou indicadores em função da 
mobilidade, segundo o tópico 2.2, no qual, a partir da comparação entre os subcentros do 
Marista (o estudo de caso) tem-se o destaque dos elementos presentes ou ausentes em 
cada um, o que possibilita a identificação de suas potencialidades e problemas. 
 
Tabela 2. Comparação entre os subcentros 
CARACTERÍSTICAS DA ESTRUTURA URBANA Subcentro e respectivo grau 

 1  2  3  4 

1. Uso misto do solo urbano X X X X 

2. Mistura de densidades, incluindo edificações relativamente 
compactas (residenciais e comerciais) 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

3. Tipos do uso misto que gerem circulação de pedestres, 
estimulando atividade diurna e noturna 

 
----- 

 
X 

 
X 

 
X 

4. Ausência de trechos mortos: terrenos baldios, muros e paredes 
cegas 

 
X 

 
X 

 
---- 

 
---- 

5. Presença de áreas verdes ----- ----- ----- ----- 

6. Oferta de espaço público no entorno de equipamentos de comércio 
e serviços 

 
----- 

 
----- 

 
----- 

 
----- 

7. Áreas públicas como praças e parques ----- ----- ----- ----- 

8. Consegue fazer a maioria das compras ----- X X X 

9. Existem escolas perto de residências X X X X 

10. Trabalho na vizinhança X ----- ----- ----- 

CARACTERÍSTICAS DA ESTRUTURA URBANA 05 06 05 05 
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CARACTERÍSTICAS DA MOBILIDADE URBANA 

TRANSPORTE INDIVIDUAL MOTORIZADO Subcentro e respectivo grau 

 1  2  3  4 

1. Estacionamento ao longo da via X X X X 

2. Desenho da via que acomode tráfego moderado, pedestres, 
ciclistas e cadeirantes 

 
----- 

 
----- 

 
----- 

 
----- 

 01 01 01 01 

TRANSPORTE COLETIVO 

1. Disponibilidade e qualidade dos serviços de transporte público  X X X X 

2. É fácil caminhar da casa até um ponto de ônibus X X X X 

3. Estruturas especiais para ônibus, tais como faixa exclusiva e baias 
nas paradas 

 
----- 

 
----- 

 
----- 

 
----- 

4. Estrutura nas calçadas para passageiros a espera do transporte 
público, tais como bancos, árvores que provejam sombra, 
iluminação dedicada etc. 

X X 
 

X X 

5. Acesso dos pedestres às estações de transporte público e 
transporte de massa 

X X 
 

X X 

 04 04 04 04 

TRANSPORTE NÃO MOTORIZADO (A PÉ E BICICLETA) 

1. Disponibilidade e qualidade da infraestrutura para pedestres 
(calçada) 

X X 
 

X X 

2. Requisitos de acessibilidade para idoso e portadores de 
necessidades especiais 

 
----- 

 
----- 

 
----- 

 
----- 

3. Ausência de obstáculos nas calçadas (mobiliário, degraus, 
árvores) 

 
----- 

 
----- 

 
----- 

 
----- 

4. Calçadas largas e completas, com faixa de mobiliário, faixa de 
circulação livre e faixa de acesso ao lote 

 
----- 

 
----- 

 
----- 

 
----- 

5. Sinalização reforçada quanto à presença de pedestres e ciclistas, 
em especial nas regiões de conflito como travessias e interseções 

 
----- 

 
----- 

 
----- 

 
----- 

6. Disponibilidade e qualidade da infraestrutura para ciclistas 
(ciclovia) 

 
----- 

 
----- 

 
----- 

 
----- 

7. Espaço regular para ciclistas (para que eles não usem a calçada) ----- ----- ----- ----- 

8. Presença de mobiliário urbano de apoio ao pedestre e ciclista 
(bancos, bicicletários etc.) 

 
----- 

 
----- 

 
----- 

 
----- 

 01 01 01 01 

 

CARACTERÍSTICAS DA MOBILIDADE URBANA 06 06 06 06 
O X significa presença dos elementos considerados; enquanto o traço significa o oposto. 

 
A partir dos resultados da tabela 02 é possível realizar uma série de análises 

distintas, que podem ser desenvolvidas em conformidade com o foco da pesquisa, ou ainda, 
com foco em alterações a serem adotadas ou priorizadas no Setor. Como análises 
principais, podem ser destacadas:  

Sobre as características da estrutura urbana, observa-se que todos apresentam um 
mix de atividades, fundamental para fortalecer as centralidades e para incentivar 
deslocamentos a pé; que subcentro de Grau 2 apresenta uma pequena vantagem com 
relação aos demais (este atende 06 dos 10 requisitos listados); e que nenhum dos casos 
analisados apresenta áreas verdes, ou áreas públicas, de modo a fomentar uma 
apropriação coletiva do espaço.  

Sobre as características da mobilidade urbana,  com relação ao transporte individual, 
em todos os casos observa-se a existência de estacionamento ao longo da via, medida esta 
que pode ser interessante se for acompanhada da tarifação do estacionamento pelo poder 
público, com consequente investimento dos recursos para a melhoria do transporte coletivo 
e não motorizado. A ausência de um desenho urbano que foque a moderação do tráfego 
com consequente aumento da segurança de pedestres e ciclistas é uma medida importante 
a ser implantada nos subcentros, principalmente em áreas com grande fluxo de pedestres.  
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Com relação ao transporte coletivo, observa-se que a maioria dos requisitos são 
atendidos, corroborando uma grande acessibilidade por transporte coletivo nos subcentros 
analisados, com exceção da infraestrutura preferencial e exclusiva para o transporte 
coletivo, como corredores, que demanda uma política mais abrangente, em âmbito 
municipal, e que viria a favorecer a acessibilidade às centralidades. 

Na última categoria, transporte não motorizado, observa-se a completa ausência de 
tratamento voltado ao deslocamento pelo modo a pé e bicicleta, o que confirma as diretrizes, 
públicas e privadas, de completo descaso com o modo a pé e por bicicleta, apesar destes 
modos serem tão necessários e tão potenciais para a melhoria da mobilidade nos 
subcentros e na cidade. 

A partir da tabela 2, elaborou-se a Tabela 3, com o objetivo de analisar, 
percentualmente, os resultados para as categorias principais. 
 

Tabela 3. Comparação entre os subcentros – percentual atendido 
 Subcentro e respectivo grau 

 1 2 3 4 

CARACTERÍSTICAS DA ESTRUTURA URBANA (10 itens) 50% 60% 50% 50% 
CARACTERÍSTICAS DA MOBILIDADE URBANA (15 itens) 40% 40% 40% 40% 

 
Dos dados apresentados, observa-se que dos 10 itens avaliados para a estrutura 

urbana, os subcentros de grau 1, 3 e 4 atendem 50% dos requisitos para favorecer os 
modos não motorizados e coletivos, enquanto o potencial do subcentro de grau 2 é ainda 
maior. Porém, quando se analisa a questão da mobilidade, os subcentros apresentam 
apenas 40% dos elementos considerados essenciais para que a mobilidade nos subcentros 
seja realizada preferencialmente pelos modos coletivos e não motorizados, o que mostra um 
grande desafio para que se alcance tal objetivo.  
 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÕES 

A partir da importância das centralidades e dos fluxos associados para o processo de 
estruturação e reestruturação urbana, aliada ao crescente desafio de melhorar a mobilidade 
das pessoas, a partir, principalmente, do incentivo e priorização dos modos coletivos e não 
motorizados de deslocamento, o presente trabalho apresentou uma abordagem exploratória 
sobre a relação desses elementos, assim como procurou investigar medidas que pudessem 
ser identificadas ou aplicadas para favorecer os modos citados. Para viabilizar a análise, o 
procedimento desenvolvido foi aplicado em um estudo de caso, no Setor Marista, em 
Goiânia, Goiás. 

Para a identificação de elementos que pudessem contribuir com a realização dos 
deslocamentos pelos modos coletivos e não motorizados, recorre-se a referencias nacionais 
e internacionais, as quais foram agrupadas em duas categorias: Características da Estrutura 
Urbana; e Características da Mobilidade Urbana. Nos casos estudados, observa-se que as 
características da estrutura urbana mostram-se favoráveis ao deslocamento a pé e por 
bicicleta. No entanto, no que se refere às características da Mobilidade Urbana, todas as 
áreas analisadas necessitam rever sua infraestrutura e elementos associados para fomentar 
e potencializar deslocamentos menos impactantes ao ambiente urbano, possivelmente uma 
herança histórica dos processos de urbanização brasileiros, tão focados em garantir a 
fluidez ao automóvel. 

Como sugestões de trabalhos futuros, sugere-se a adoção de procedimentos 
científicos para a identificação das centralidades, o que pode gerar análises mais detalhadas 
a partir dos itens elencados no procedimento desenvolvido; a hierarquização dos itens 
trabalhados dentro das Características da Estrutura Urbana e da Mobilidade Urbana, de 
forma a se identificar quais seriam as ações medidas prioritárias a serem adotadas pelos 
gestores para incentivo a uma mobilidade mais sustentável nas centralidades e entre estas; 
e uma análise mais detalhada sobre a relação das centralidades com empreendimentos 
classificados como polos geradores de viagens, especialmente com relação às medidas 
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elencadas neste trabalho, uma vez que estes empreendimentos poderiam ser os primeiros 
(dentre as demais atividades do subcentro) a adotarem medidas de incentivo aos modos 
coletivos e não motorizados, e que gerariam impactos benéficos em toda a centralidade. 

Por fim, destaca-se que estudos como este podem contribuir para direcionar a 
adoção de alternativas de atuação pública, acreditando que estas contribuam, 
sobremaneira, para priorizar viagens coletivas e não motorizadas intra-subcentros e 
fomentá-las entre os subcentros, podendo ainda contribuir para a reversão da matriz modal 
atual, baseada no modo motorizado individual, e que tem degradado tanto a qualidade de 
vida nas cidades. 
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