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URBANISMO

AN P

O presente artigo reúne estratégias para incrementar a mobilidade e a 
urbanidade das cidades, a partir de experiências vivenciadas em cida-
des europeias, cuja tradição de enfrentamento dos problemas de 
mobilidade e transporte harmoniza a capacidade de acolhimento, 
hospitalidade e gentileza urbana, favorecendo as necessidades coti-
dianas de deslocamento, convívio e interação social.

ESTRATÉGIAS PARA INCENTIVAR A MOBILIDADE E A 
URBANIDADE NAS CIDADES

O tema da mobilidade urbana é um assunto prioritário na agenda 
política, urbana e ambiental das grandes cidades, pois é uma condi-
ção que afeta a vida de todos os cidadãos, sem exceção. O fenôme-
no do adensamento nos grandes centros urbanos, a sinergia de ativi-
dades produtivas que gera uma polarização de fluxos de veículos e 
pessoas, bem como o estabelecimento de um habitus e de um status
que fomenta a predileção do transporte individual sobre o coletivo são 
circunstâncias responsáveis por uma cadeia de acontecimentos con-
temporâneos: aumento no nível de estresse; maior poluição ambien-
tal; consumo de porções expressivas do solo para fins rodoviários; 
desconhecimento da própria cidade, motivado pela adoção de um 
percurso prescritivo, restrito e mecanizado através do automóvel; ani-
quilamento progressivo das relações de bairro e do contato social, 
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pela vivência restrita e pela ausência de apropriação dos lugares cita-
dinos; consumo do tempo livre pelo trânsito; sensação de violência 
pelo esvaziamento dos espaços da cidade; dentre outros. Diante de 
fenômenos como esses, é emergencial a busca por mecanismos que 
minimizem os impactos das viagens cotidianas na vida dos usuários 
e consigam sensibilizá-los para explorar a cidade através de meios 
coletivos de transporte ou não motorizados.

Os modos de vida nas grandes cidades denotam experiências ambien-
tais e culturais heterogêneas. Segundo Neira Alva (1997), se, por um 
lado, há uma conjuntura socioeconômica e uma espacialidade que favo-
recem as classes dominantes, privilegiadas pelo poder de consumo 
elevado e pela capacidade de obtenção da casa própria bem localizada, 
por outro, há uma cultura popular periférica representada por uma popu-
lação de baixa renda que se ressente pela precariedade dos serviços 
básicos essenciais e por uma enorme dificuldade de ingressar na cidade 
legal. Esses dois polos, sob o viés da mobilidade urbana, são ainda mais 
antagônicos, pois se o automóvel individual se converteu em símbolo de 
bem-estar, liberdade e exclusividade, acabou por infligir efeitos negativos 
sobre o cotidiano dos usuários do transporte público e contribuiu para o 
colapso do transporte nas grandes cidades. Segundo Maricato (2013, p. 
24), “é com a condição dos transportes que as cidades acabam cobran-
do a maior dose de sacrifícios por parte dos moradores” e, embora o 
suplício dos desfavorecidos seja mais eloquente pela superlotação dos 
ônibus ou trens, uma parte preciosa da vida de todos os cidadãos é 
consumida mediocremente nas longas viagens cotidianas.

Desmistificar o transporte público como um meio exclusivamente volta-
do para as necessidades da baixa renda requer uma ampla revisão do 
conceito de solidariedade social e do posicionamento cultural dos cida-
dãos. Uma vez que o transporte está relacionado a outras inúmeras 
pautas urbanas, é indispensável buscar mecanismos e propostas trans-
versais, voltados para habitação, uso do solo, infraestrutura, meio 
ambiente e outros campos.

O presente artigo, fruto da percepção de dois arquitetos-urbanistas a 
partir das experiências e vivências em cidades distintas, em sua maio-
ria em âmbito internacional, apresenta uma compilação de iniciativas, 
soluções técnicas e instrumentos relacionados à mobilidade urbana, 
à qualidade espacial das grandes cidades e aos temas transversais, 
respondendo às múltiplas dinâmicas da urbe. Observa-se, em muitas 
iniciativas, a capacidade de acolhimento, hospitalidade e gentileza 
urbana diante das necessidades cotidianas de deslocamento, conví-
vio e interação social. O texto apresenta soluções eficazes e muitas 
vezes criativas para potencializar a mobilidade urbana e valorizar o 
usuário. Representa, em síntese, um diário de viagens, com fotos 
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autorais que ilustram estratégias para incentivar a mobilidade e a urba-
nidade nas cidades.

Os mecanismos e as iniciativas apontadas estão ordenados a partir 
das seguintes categorias: multimodalidade; acessibilidade; pontuali-
dade; informações; design e mobiliário urbano; descanso, ócio e 
encontro; bilhetes - venda e integração; estacionamento em subsolo 
ou edifícios-garagem; passarelas de conexão; multifuncionalidade; 
permeabilidade; inibição de muros perimetrais.

INTERMODALIDADE E MULTIMODALIDADE

A intermodalidade e a multimodalidade são duas estratégias que permi-
tem o acesso às múltiplas formas de deslocamento por meio de trans-
porte público. Ambas adotam como premissa a integração entre diferen-
tes modais que, usualmente, estabelecem uma relação de 
complementaridade em percursos extensos, facilitando a chegada do 
usuário ao destino final.

A intermodalidade tem como premissa a combinação de vários modais. 
Entretanto, cada tipo de transporte apresenta diferentes administrações, 
ou seja, cada modal distinto utilizado na viagem, da origem ao destino, é 
independente um do outro. Essa estratégia, compreendida enquanto 
solução oportuna para evitar conflitos de gestão e de cunho administra-
tivo, se justifica especialmente pela ausência de um plano de integração 
metropolitana. Entretanto, se do ponto de vista burocrático e operacional, 
é mais fácil administrar diferentes modais, para o usuário, a exigência de 
adquirir múltiplos documentos de transporte e muitas vezes de preços 
contrastantes ou incompatíveis com a totalidade do deslocamento, é um 
entrave para a mobilidade eficaz em todo o percurso.

Na multimodalidade, o trajeto é feito com a emissão de apenas um 
documento de transporte, facilitando todo o percurso do usuário. 
Neste caso, uma única empresa é responsável por todo o trajeto, 
independente da quantidade de modais utilizados para cumprir o per-
curso integral da origem ao destino. Com isso o usuário pode se 
deslocar com apenas um documento de transporte sem a necessida-
de de adquirir outros bilhetes nas conexões de parada.

Uma cidade que dispõe da multimodalidade mencionada é a cidade 
de Lisboa, em Portugal, onde o usuário, com o mesmo documento de 
transporte (cartões de suporte, títulos de transporte), pode acessar 
ônibus municipais, trens, metrôs, funiculares, ascensores e bondes, 
além de alternativas complementares como o bonde de turismo. A
empresa Carris é a responsável pela gestão desses modais de trans-
porte e com apenas um documento o usuário pode percorrer toda a 
área metropolitana de Lisboa.

Revista dos Transportes Públicos - ANTP - Ano 37 - 2015 - 2º quadrimestre

74

Figura 1
Alternativas de transporte e infraestrutura na cidade de Lisboa Portugal. 
Funicular, elevador e terminal de integração (Estação Oriente)

Figura 2
Referência de mobilidade urbana que permite a integração entre modais 
em Lyon, França. Nesta cidade, o usuário pode, com o mesmo 
documento de transporte, acessar tanto os ônibus, quanto o metrô, o 
funicular e o VLT

É importante observar que, quanto mais tipos de modais estiverem 
disponíveis para o acesso com um único documento de transporte, 
mais fácil é o deslocamento do usuário pela cidade. No entanto, a 
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multimodalidade, comumente, integra apenas os modais de maior 
porte, deixando de lado bicicletas, bondes de turismo, ascensores e 
outras modalidades menores. O modelo mais recorrente nos grandes 
centros urbanos corresponde à integração dos ônibus com os metrôs, 
que incide sobre corredores prioritários de trafego urbano, acabando 
por excluir percursos menores, que inevitavelmente são deixados por 
conta do usuário. A necessidade de interligar o percurso principal aos 
percursos secundários é a garantia para se obter uma mobilidade 
urbana satisfatória em todo o trajeto, aumentando a qualidade do 
transporte e a sua eficácia.

ACESSIBILIDADE

A constituição de uma cidade acessível a todos significa maior qua-
lidade de vida aos cidadãos nas práticas e uso dos espaços públi-
cos e coletivos. No Brasil, os avanços obtidos a partir da implanta-
ção da NBR 9050 (Norma brasileira de acessibilidade a edificações, 
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos) são essenciais para 
“proporcionar à maior quantidade possível de pessoas, independen-
temente de idade, estatura ou limitação de mobilidade ou percep-
ção, a utilização de maneira autônoma e segura do ambiente” 
(ABNT, 2004, p. 1). O debate acerca de acessibilidade, comumente 
associado às necessidades de cadeirantes e idosos, deve ser 
ampliado ao meio urbano de forma mais profícua, pois a sua aplica-
bilidade ainda é muito restrita e esbarra na baixa capacidade de 
inovação e atuação do poder público.

A acessibilidade é uma ferramenta que tem como objetivo facilitar 
o amplo acesso de todos os usuários aos meios de locomoção e à 
transposição de barreiras urbanas ou arquitetônicas. Os meios de 
transporte público e os percursos citadinos públicos devem, obri-
gatoriamente, considerar essa diversidade de usuários e as suas 
limitações físicas, minimizando inconvenientes decorrentes de des-
níveis, desencontro com calçadas e longas esperas. Um sistema 
de transporte eficiente deve priorizar a espera, o embarque e a 
reserva de assentos aos cadeirantes, idosos, gestantes e mães 
com filhos pequenos, bem como facilitar o transporte de carrinhos 
de bebê e ciclistas.

Percursos públicos em nível são mais gentis e acessíveis quando 
associam escadas e caminhos adjacentes através de rampas de 
pouca inclinação, de modo que o usuário possa adotar natural-
mente o curso que lhe agradar. Plataformas de embarque subterrâ-
neas ou verticais devem conciliar escadas e rampas convencio-
nais, elementos mecânicos de deslocamento como escadas 
rolantes e elevadores.
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Figura 3
Acessibilidade em vias públicas de pedestre em Avignon (à esquerda) e 
Londres (à direita). Combinação de rampas, escadas e corrimão auxiliar

Figura 4
Exemplo de acessibilidade em meio urbano na cidade de Barcelona, que utiliza 
escadas rolantes em áreas públicas e a céu aberto para que os pedestres 
acessem grandes desníveis da cidade com mais conforto e praticidade

Um exemplo engenhoso que amplia o conceito de acessibilidade para 
o ciclista pode ser observado no acesso ao metrô da cidade de Lis-
boa, em Portugal (figura 5). Um dispositivo de metal, adossado à 
escada, na forma de um “U” atua como uma canaleta contínua onde 
o ciclista pode acoplar as rodas da bicicleta e descer os degraus com 
maior conforto.
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Figura 5
Acessibilidade para vencer grandes desníveis verticais. Exemplos de 
emprego de canaletas para ciclistas no metrô de Lisboa, Portugal

Figura 6
Acessos à Estação de metrô Cordeliers, em Lyon, França. Usuários são 
favorecidos com elevadores e escadas convencionais combinadas com 
escadas rolantes

Alguns aeroportos de maior porte e estações de metrô com longas 
distâncias a serem percorridas disponibilizam ao usuário a modalidade 
de esteiras rolantes que facilitam o percurso entre estações ou salas de 
embarque. É importante notar, a exemplo da cidade de Paris (figura 6), 
que três esteiras rolantes nos percursos internos do metrô permitem 
inversão de sentido de deslocamento para equilibrar a capacidade de 
escoamento de pessoas, dependendo do horário e do fluxo.
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Figura 7
Esteira rolante em metrô de Paris, França. Sentidos alternados conforme 
a demanda dos fluxos

É importante incentivar a acessibilidade em todos os lugares das 
cidades, inclusive em ambientes naturais. Na cidade de Troia, em 
Portugal, a acessibilidade nas praias é garantida com caminhos em 
decks de madeira que conduzem pessoas com mobilidade reduzida 
por toda a extensão da orla, aproximando o usuário do meio natural. 
Em Vila Velha, no Espírito Santo, o Projeto Praia Legal, por sua vez, 
vai mais além, ao promover o banho assistido como um instrumento 
de inclusão social de pessoas com mobilidade reduzida. O banho de 
mar acontece através de cadeiras flutuantes, manipuladas por profis-
sionais e voluntários de um programa municipal.

Figura 8
Orlas de Troia (Portugal) e Vila Velha (ES), respectivamente. Elementos físicos 
de acesso à praia e dispositivos flutuantes para promover o banho assistido

Fontes: À esquerda, dos autores. À direita, disponível em <http://www.vilavelha.es.gov.
br/paginas/assistencia-social-praia-legal>. Acesso nov. de 2014.
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O projeto de reabilitação das margens do rio Ródano, concluído em 
2007, em Lyon, é uma tentativa de reconciliar o contato do usuário com 
a natureza e com o rio, ao recuperar o espaço público e facilitar uma rota 
ininterrupta ao longo da margem do rio através de uma variedade de 
modos de transporte sustentáveis lado a lado – principalmente caminha-
das e ciclismo. Degraus-arquibancada têm largura generosa para criar 
áreas de estar. A acessibilidade em toda a extensão do rio é garantida 
com rampas e patamares que privilegiam pedestres e ciclistas (figura 9).

Figura 9
Waterfront de Lyon Berges de Rhône, França

A grande maioria dos deslocamentos que acontecem em uma cidade 
é feita a pé. Portanto, as calçadas são muito importantes para uma 
mobilidade plena. É desejável que as calçadas sejam objeto de plane-
jamento integrado, não tenham interrupções e apresentem inclinação 
transversal correta, além de prover espaços que permitam a distribui-
ção do passeio para pedestres, ciclofaixa e uma faixa de serviço para 
a implantação de mobiliários urbanos tais como postes de energia, 
postes de iluminação pública, arborização, bancos, abrigos, bancas 
de revista e outros equipamentos.

Um exemplo de “calçada plena” pode ser visto em Berlim (figura 10), 
cidade alemã que se permitiu, após processos históricos de destrui-
ção e reconstrução, reorganizar a função das calçadas em quase toda 
a cidade, replicando o mesmo padrão em longos trechos. A padroni-
zação de calçadas em Berlim envolve aspectos funcionais, rigor na 
seleção de materiais de revestimento e apuro estético, componentes 
que auxiliam a legibilidade e o conforto do usuário, especialmente o 
deficiente visual.
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Figura 10
Calçada padronizada na cidade de Berlim, Alemanha

Outro exemplo de “calçada plena”, em Lyon, dispõe de ampla ciclo-
faixa e arborização generosa disposta sequencialmente nas faixas de 
serviço. A predileção pelo piso uniforme na ciclofaixa, associado à 
ausência de desnível da faixa de percurso adjacente, amplia as opor-
tunidades de deslocamento e lazer, permitindo uso facilitado por 
skatistas, patinadores e, obviamente, cadeirantes e demais usuários. 
A escolha por um piso monolítico ou antitrepidante é uma decisão 
determinante para viabilizar a prática de atividades esportivas com 
equipamentos de rodas, tais como patins e skates.

Figura 11
Patinadora em ação na cidade de Lyon, França
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PONTUALIDADE

A eficiência do transporte público deve contemplar intervalos fre-
quentes entre os carros, estabelecidos de forma legível e pontual, 
para que o usuário possa planejar o seu percurso com tranquilidade. 
A frequência e a quantidade de carros em determinados percursos 
advêm de estudos aprofundados de fluxos, origem e destino, espe-
cialmente em horários de pico, de modo que os usuários possam 
fazer viagens confortáveis. Observa-se que, em muitas cidades 
europeias, as estações de embarque encontram-se totalmente 
vazias poucos minutos antes da chegada do transporte, pois a pon-
tualidade permite ao usuário chegar ao terminal minutos antes do 
embarque. Essa segurança é satisfatória e permite ao usuário plane-
jamento prévio e redução de imprevistos.

O VLT em Amsterdam é um exemplo da pontualidade mencionada, 
pois o letreiro informativo, presente em todas as estações de embar-
que, exibe a hora precisa que o trem deve chegar à estação, além de 
atualizar qualquer atraso eventual. O sistema de ônibus em Bilbao
também informa aos usuários o horário da chegada dos ônibus, bem 
como avisos sobre atrasos e outras informações através de letreiros 
implantados próximo aos abrigos.

Figura 12
Informativos eletrônicos com linhas e horários atualizados, em Amsterdã 
e Bilbao, respectivamente
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Figura 13
O sistema de transporte em Veneza, basicamente feito por meio de 
lanchas chamadas de “vaporeto”, informa aos usuários os horários de 
chegada das mesmas bem como atualizações de atrasos por meio de 
letreiros informativos

INFORMAÇÕES

Todas as informações referentes às linhas, aos percursos, aos pon-
tos de parada e aos horários devem ser expostas de forma clara e 
legível em todos os modais. Percursos e horários devem estar indi-
cados em mapas e diagramas para que os usuários possam identi-
ficar, de forma legível, os trajetos e as opções de escolha. Comple-
mentarmente, deve-se incentivar a disponibilidade ampla de tais 
informações em aplicativos, folhetos, painéis com diagramação 
clara e atraente, relacionando tarifas, integração de linhas, com 
cores, símbolos e diagramas.

Uma ótima tecnologia disponível em consonância com as demandas 
da sociedade de informação são os QR-Code que disponibilizam, via 
dispositivos móveis com câmera, smartphones e tablets, conteúdos 
imediatos da internet através de aplicativos de leitura de código de 
barras. A popularização do sistema permite não apenas a obtenção 
de informações, mas favorece a aquisição de novos bilhetes virtuais, 
a recarga de bilhetes e a consulta de saldos.
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Figura 14
VLT em Milão. Informações atualizadas das linhas em letreiro digital

Figura 15
A cidade de Bilbao, na Espanha, dispõe de informações completas 
referentes ao Bilbobus. Em cada ponto de ônibus, o usuário conta com 
informações completas sobre o sistema
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Figura 15 (continuação)

O interior do veículo deve informar ao passageiro o percurso integral 
a ser desenvolvido, bem como a sequência progressiva dos pontos de 
parada, por meio digital, com painéis do tipo led e avisos sonoros. Em 
determinados percursos, pode-se incentivar a identificação de teci-
dos históricos, edificações emblemáticas, pontos de interesse e atra-
ção de destaque regional, conciliando finalidades turísticas.

Figura 16
Painel informativo no interior dos ônibus em Lyon, França
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DESIGN E MOBILIÁRIO URBANO

O design do mobiliário urbano deve ser resistente, constituído de 
materiais de longa vida útil, de fácil manutenção e versatilidade. Em 
se tratando de abrigos para usuários de transportes públicos, essa 
última componente deve considerar a possibilidade de implantação 
de módulos simples ou associados, para usuários sentados ou ape-
nas abrigados, além da adequação ao tamanho das calçadas, de 
forma a manter faixas de percurso confortáveis para transeuntes. 
Muito criticados pela população em geral, por não abrigar completa-
mente das intempéries como sol e chuva, os abrigos devem ser com-
preendidos como estruturas aliadas a breves esperas e descanso 
rápido, condição desrespeitada em muitas cidades brasileiras, que 
obrigam o usuário a permanecer um tempo paradoxal em sua estru-
tura. Em cidades onde a mobilidade é eficiente, o abrigo também atua 
como uma estrutura simbólica, pois muitos usuários se permitem 
chegar poucos minutos antes do transporte passar, conforme o horá-
rio previsto.

Quanto ao design, deve-se dar preferência aos elementos transparen-
tes, para favorecer a visibilidade, associar lixeiras auxiliares, ilumina-
ção adequada e caimento da cobertura para a porção posterior da 
calçada. A exploração da superfície vertical lateral do abrigo para 
publicidade e propaganda, circunstância que viabiliza o patrocínio do 
mobiliário por empresas particulares, deve estar posicionada em lado 
oposto ao fluxo dos transportes, sem obstruir a sua visibilidade.

Figura 17
Abrigo de ônibus. Adequação ao tamanho das calçadas, materiais 
transparentes. Lyon e Madri, respectivamente

DESCANSO, ÓCIO E ENCONTRO

Os ambientes de estar em espaços públicos são essenciais ao siste-
ma que prioriza o pedestrianismo e a gentileza urbana, pois é uma 
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oportunidade do cidadão se apropriar da cidade através de espaços 
agradáveis para momentos de descanso, ócio, encontro, lazer e 
entretenimento. Os ambientes de estar normalmente dispõem de 
estruturas funcionais mínimas como bancos, mesas e coberturas, 
mas podem ser complementados por jardins, floreiras e árvores que 
conciliam potencial paisagístico e proteção climática em cidades com 
temperatura elevada, elementos de arte urbana e equipamentos como 
bancas de revista e quiosques multifuncionais.

Muitas vezes, “estares” materializam pequenos espaços ou dispositi-
vos que promovem o bem estar do cidadão comum, criam uma esté-
tica e um diferencial que qualifica as cidades com criatividade e origi-
nalidade. Esses espaços podem estar inseridos em qualquer lugar: 
calçadas, praças, parques, orlas, áreas semipúblicas que conectam 
edificações e até mesmo em substituição de vagas para automóveis.

Figura 18
Mobiliário urbano em calçadas (à direita, Barcelona) e espaços 
intersticiais dos edifícios (Berlim)

Figura 19
Arte urbana em Berlim (à esquerda) e sala urbana em Londres (à direita). 
Incentivos à participação do usuário na vida urbana
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BILHETES - VENDA E INTEGRAÇÃO

A autonomia do usuário é importante para a eficiência do sistema. 
Facilitar a compra dos bilhetes em qualquer horário, sem dependência 
de funcionários ou contato humano é uma condição que eleva a pro-
dutividade do sistema. A instalação de máquinas para a compra dos 
bilhetes ou para a recarga deve prever a sua localização em pontos 
estratégicos de forma a facilitar a aquisição do bilhete.

O acesso ao bilhete integrado para conexões múltiplas e troca de 
veículos, com tempo prolongado de utilização, garante ao usuário o 
percurso completo sem custos adicionais. Habitualmente, bilhetes 
com duração de uma hora, em sistemas eficientes de transporte, 
garantem o embarque em percursos com troca de diferentes modais.

Outras informações importantes correspondem ao valor das tarifas 
bem como às possíveis combinações que relacionam duração do 
bilhete, número de viagens e utilização simultânea do bilhete em dife-
rentes modais.

Figura 20
Totens de venda de bilhetes, posicionados nas calçadas das vias 
públicas, próximos aos pontos de parada. Opção de compra com dinheiro 
e cartão. Lyon, França

ESTACIONAMENTO EM SUBSOLO OU EDIFÍCIOS-GARAGEM

Componente essencial para devolver ao cidadão o espaço público 
dominado por carros, os estacionamentos em subsolo e os edifícios-
garagem retiram do plano superior, do plano do pedestre, os automó-

Revista dos Transportes Públicos - ANTP - Ano 37 - 2015 - 2º quadrimestre

88

veis, para concentrá-los em espaços menos “nobres” do ponto de 
vista urbanístico. Os parques de estacionamento devem estar locali-
zados em áreas de serviço e comércio intenso, adjacentes a eixos 
viários estratégicos ou localizados no corpo de grandes equipamen-
tos-âncora. Acredita-se que a conversão de espaços antes domina-
dos por automóveis e o aproveitamento das áreas livres para novas 
oportunidades de uso público com praças públicas de lazer sejam um 
poderoso instrumento para convidar o pedestre a experimentar a 
cidade de forma mais aprazível, com percursos mais convidativos e 
seguros. A componente paisagística desses espaços livres deve com-
patibilizar soluções especiais de projeto com a vegetação proposta, a 
ser disposta sobre lajes.

Parking des Célestins é um emblemático estacionamento localizado 
no centro histórico da cidade de Lyon, premiado pelo European 
Parking Award em 1996. Este estacionamento, em forma de espiral, 
dispõe de influências evidentes da arquitetura romana e abriga sete 
pavimentos no subsolo de uma praça pública que instiga o transeun-
te ao centro da praça, a descobri-lo através de um periscópio que 
reflete feixes de luz oriundos do próprio térreo que inundam a escava-
ção e atingem uma superfície de espelho que gira constantemente e 
encanta pelo significado artístico dessa incrível infraestrutura.

Figura 21
Parking des Célestins, Lyon, França, 1994 [Michel Targe, Jean-Michel 
Wiltmotte e Daniel Buren]. Estacionamento situado em subsolo de praça 
pública em sítio histórico na região central de Lyon, premiado pelo 
European Parking Award em 1996. Uma verdadeira obra de arte funcional 
em sete pavimentos de subsolo
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PASSARELAS DE CONEXÃO

A adoção de passarelas exclusivas para pedestres e ciclistas sepa-
radas de veículos é um recurso que favorece a segurança do usu-
ário e incentiva o deslocamento a pé. Embora a criação de passa-
relas não seja uma unanimidade, pois obriga o usuário a ascender 
o plano vertical, sua necessidade acompanha especialmente a 
transposição de barreiras físicas geográficas inevitáveis, como rios 
e ilhas. Essa conexão inevitável pode conciliar oportunidades de 
contemplação da paisagem, atuar com ícones e referenciais sim-
bólicos ao lugar, além de prover pontos de parada estratégicos. 
Muitas passarelas conciliam escalas, rampas e elevadores, e apre-
sentam qualidades estéticas tão singulares que acabam por se 
tornar símbolo de uma cidade ou de um bairro. Seu posicionamen-
to estratégico pode ser, inclusive, um potencializador das qualida-
des arquitetônicas e de uso do lugar, permitindo conexões propo-
sitais que induzem percursos e fluxos.

A passarela Campo Volantín é um ícone da regeneração urbana de 
Bilbao (figura 22). Desenhada pelo arquiteto espanhol Santiago Cala-
trava, a passarela-ícone, que conecta as duas margens do rio Nervión,
é dotada de acessos por escadas e rampas. Executada com piso de 
pequenas peças em vidro temperado, material escorregadio quando 
submetido às intempéries, acabou por ocasionar muitos acidentes 
com pedestres desde a sua inauguração. Tal circunstância foi contor-
nada pelo poder público através da forração de todo o piso com um 
tapete emborrachado.

Figura 22
Passarela Campo Volantín em Bilbao
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Outro arquétipo de incentivo ao pedestrianismo é a passarela Simone
de Beauvoir em Paris (figura 23). A passarela, exclusiva para pedes-
tres e ciclistas apresenta dois níveis, conectando o parque de Bercy à 
Biblioteca Nacional da França. Dispõe de elevador para usuários com 
necessidades especiais e plano intermediário para descanso e con-
templação da paisagem de Rive Gauche e Bercy, sobre o rio Sena.

Figura 23
Passarela Simone de Beauvoir em Paris

MULTIFUNCIONALIDADE

O uso monofuncional, fórmula intensivamente empregada no moder-
nismo, apesar de sua ineficácia comprovada, ainda persiste em mui-
tas periferias e novos barros. Para inibir esta prática, instrumentos de 

Figura 24
Vias com edificações de uso misto em Paris
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indução ao uso do solo misto precisam ser incorporados sistematica-
mente aos planos diretores municipais, com estratégias de integração 
de funções e atividades urbanas (habitação, comércio, serviço, lazer), 
com vistas a minimizar deslocamentos e desestimular o uso do auto-
móvel. Conceitos como cidade compacta, cidade sustentável, cidades 
inteligentes (Leite, 2012), cidade para pessoas, (Gehl, 2013) apontam 
boas práticas ao conciliar adensamento controlado, verticalização, 
senso de comunidade, diversidade socioterritorial, usos multifuncio-
nais, permeabilidade, segurança pública, humanização e otimização 
de recursos públicos.

PERMEABILIDADE E ESPAÇOS SEMIPÚBLICOS

A permeabilidade é um instrumento que multiplica percursos pedo-
nais entre os edifícios, com possibilidade de entrecruzar quadras e 
lotes e criar trajetos alternativos e complementares ao tradicional eixo 
adjacente às vias. Representa a criação de uma rede de espaços 
públicos ou semipúblicos que intensificam a vivência e o acolhimento 
urbano, especialmente quando aliados a usos múltiplos. Segundo
Jourda (2009, p. 31), a possibilidade de abrir ao público espaços não 
edificados no terreno, como espaços residuais e pátios internos, pode 
compensar a grande carência de espaços verdes, lazer e de descanso 
em centros adensados.

Figura 25
Dois exemplos emblemáticos de permeabilidade em Berlim e Barcelona, 
respectivamente. À esquerda, ágora de encontro no centro da praça 
Potsdamer Platz, Berlim; à direita, núcleos públicos e de lazer no entorno 
dos edifícios residenciais do setor Diagonal Mar, vetor de expansão 
urbana recente em Barcelona
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INIBIÇÃO DE MUROS PERIMETRAIS

A presença de muros perimetrais em empreendimentos residenciais, 
em especial em condomínios e loteamentos fechados, é um fenôme-
no contemporâneo associado ao discurso da segurança pública, bem 
como a presença de câmeras, grades de segurança e demais dispo-
sitivos de controle. Frequentemente, a presença destas barreiras 
verticais representa a materialização de um ambiente hostil que refor-
ça a negação do seu entorno e a segregação urbana. Esse desastre 
urbanístico, cuja ideologia se baseia justamente no enfrentamento da 
violência urbana, em especial na suposta proteção a partir de um 
estilo de vida intramuros, acaba por reforçar o esvaziamento dos 
espaços públicos e das calçadas, reafirmando ainda mais a insegu-
rança do lado exterior e destacando as diferenças sociais. A inibição, 
através da legislação urbanística, de muros perimetrais de grandes 
extensões, muros opacos que ocultam a visibilidade e lotes de gran-
des dimensões ocupados por condomínios fechados de uso exclusi-
vamente residencial é uma diretriz para combater o esvaziamento e a 
insegurança nos espaços adjacentes.

Figura 26
Duas realidades contrastantes, ambas em localizações periféricas e 
voltadas para programas residenciais populares. À esquerda, ambiente 
urbano inóspito em empreendimento murado do programa Minha Casa 
Minha Vida, na Serra, ES, Brasil; à direita, edifícios residenciais 
multifamiliares de baixa renda, articulados ao espaço público adjacente, 
em Madri, Espanha

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A mobilidade urbana é um tema que envolve um sistema complexo de 
políticas de planejamento urbano, transporte e circulação de veículos 
e pessoas. Em virtude de um colapso recorrente no sistema de trans-
portes das grandes cidades, é imprescindível a busca por soluções 
alternativas e mecanismos para promover a mobilidade sustentável, 
com foco na qualidade de vida e no bem estar do usuário. O presente 
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artigo reúne alguns mecanismos para incrementar a mobilidade urba-
na, através de experiências presentes, em sua maioria, em cidades 
europeias, cuja tradição de enfrentamento dos problemas de trânsito 
harmoniza estratégias de favorecimento ao transporte coletivo eficien-
te; incentivo ao pedestrianismo, ao ciclismo e ao uso eficiente do solo 
urbano; e múltiplas estratégias de desenho urbano.
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