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Dentro dos padrões atuais de expansão das cidades não existe uma solução fácil para 

as questões da Mobilidade Urbana, principalmente devido aos custos cada vez mais 

elevados para melhorias na infraestrutura dos transportes motorizados, isso porque 

essas obras comprometem boa parte do já fragilizado orçamento dos municípios. 

É fundamental o entendimento atual de que a interdependência entre o 

desenvolvimento humano e a proteção ao meio ambiente é crucial para assegurar uma 

vida digna e saudável para todos, torna-se cada vez mais evidente que não há como 

escapar à progressiva limitação das viagens motorizadas, seja aproximando os locais 

de moradia dos locais de trabalho ou de acesso aos serviços essenciais, seja ampliando 

o modo coletivo e os meios não motorizados de transporte. 

Evidentemente que não se pode reconstruir as cidades sem levar em consideração 

aspectos como, por exemplo, os patrimônios históricos e as limitações orçamentárias 

da grande maioria dos municípios brasileiros, principalmente quando se trata de 

indenizações imobiliárias. Porém, é possível desenvolver políticas e elaborar bons 

projetos de Mobilidade Urbana, uma medida importante seria começar ocupando os 

espaços vazios das cidades.  

Repensar a circulação de veículos, priorizando os meios não motorizados e do 

transporte coletivo nos planos e projetos que não gere segregações espaciais, 

socialmente inclusivo e ecologicamente sustentável em lugar da histórica 

predominância dos automóveis. A cidade não pode ser pensada como se um dia todas 

as pessoas fossem ter um automóvel. 

Esse é o momento de reconhecermos a importância do deslocamento dos pedestres, 

valorizando o caminhar para realização de viagens curtas e incorporando 

definitivamente a calçada como parte da via pública, calçadas confortáveis, niveladas, 

sem buracos e obstáculos, porque um terço das viagens realizadas nas cidades 

brasileiras é feita a pé ou em cadeiras de rodas. 

Priorizar o transporte público coletivo no sistema viário com a criação de corredores 

exclusivos para o transporte coletivo, racionalizando os sistemas e ampliando sua 

participação na distribuição das viagens e reduzindo seus custos. A Mobilidade Urbana 

não pode melhorar nas grandes e médias cidades se não houver investimento para 

implantação de sistemas sobre trilhos, como metrôs, trens e bondes modernos (VLT), 

esteiras rolantes, elevadores de grande capacidade, ônibus limpos, com integração a 



 
 

ciclovias e ciclo faixas que hoje são em número bastante reduzido e normalmente são 

utilizadas apenas para lazer.  

Esta concepção é antiga e o usuário não utiliza, ficando a infraestrutura subutilizada. 

Precisamos de uma política urbana para não motorizados que possa mudar esta 

realidade o mais rápido possível. Pois as bicicletas apresentam como características 

favoráveis, baixo custo de aquisição e manutenção, realização de viagens porta a 

porta, eficiência energética, baixa perturbação ambiental e rapidez em viagens curtas, 

por isso devemos tornar a mobilidade em bicicletas prioridade na agenda política para 

canalizar recursos para sua implantação e ampliação. 

Somente a requalificação do transporte coletivo e uma maior conscientização dos 

motoristas é que vai permitir que as ruas deixem de ser vias de passagem e voltem a 

ser locais de convivência. Para que os cidadãos brasileiros troquem o automóvel pelo 

transporte coletivo ou pela bicicleta é preciso que o Estado garanta a infraestrutura 

promovendo a integração dos diversos modais de transporte com condições mínimas 

de conforto, segurança e confiabilidade para ser colocada à disposição da sociedade. 

Os meios de transporte não podem ser pensados isoladamente, as necessidades e os 

desejos das pessoas devem ser colocados em pauta, por isso, ao se pensar em 

Mobilidade Urbana deve-se em primeiro lugar realizar o planejamento de todas as 

atividades essenciais. 

Os gestores responsáveis pela questão da Mobilidade Urbana nos municípios tem que 

fugir da tendência de ficarem presos apenas a situações pontuais ou episódicas do dia 

a dia, mas ter uma visão estratégica de longo prazo, priorizando acima de tudo a vida e 

o bem-estar da população, com projetos e programas que não devem ficar reféns de 

decisões politicas ou partidárias, mas terem sua continuidade garantida. 

Entre os objetivos da Mobilidade Urbana está a redução da desigualdade social, a 

promoção do acesso aos serviços básicos e a equipamentos sociais, a promoção do 

desenvolvimento sustentável com a mitigação dos custos ambientais e 

socioeconômicos dos deslocamentos das pessoas e cargas nas cidades, e a 

consolidação da gestão democrática como instrumento e garantia da construção 

continuada do aprimoramento da Mobilidade Urbana. Ao proporcionar a melhoria nas 

condições urbanas da população, ao que se refere à acessibilidade e a mobilidade, 

estaremos assim buscando cidades mais humanas e sustentáveis, com melhor 

qualidade de vida. 

(*) Josemar de Araújo Sobrinho é Engenheiro e Assessor de Mobilidade Urbana na SECOPA em Cuiabá-
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