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O Brasil é um país predominantemente urbano, com mais de 80% da população 
vivendo em cidades, onde deveriam ter acesso às oportunidades de trabalho, 
educação, saúde, lazer e a todas outras dimensões da vida cotidiana. Não é isto, 
porém, o que ocorre: na maioria das cidades, os benefícios da urbanização. 
são inacessíveis para uma boa parcela das pessoas. 
O planejamento participativo procura como objetivo último, a melhoria das 
condições materiais e subjetivas de vida nas cidades, a diminuição da desigualdade 
social e a garantia da sustentabilidade ambiental, social e econômica. 
O novo conceito (mobilidade urbana) é em si uma novidade, um avanço na maneira 
tradicional de tratar, isoladamente, o trânsito, o planejamento e a regulação do 
transporte coletivo, a logística de distribuição das mercadorias, a construção da infra-
estrutura viária, das calçadas e assim por diante. Em seu lugar, deve-se adotar uma 
visão sistêmica sobre toda a movimentação de bens e de pessoas, envolvendo todos 
os modos e todos os elementos que produzem as necessidades destes 
deslocamentos. Sob esta ótica, também para a elaboração dos Planos de Mobilidade, 
foram definidos dez princípios para o planejamento da mobilidade, considerando 
também sua relação com o planejamento urbano. 
é cada vez mais claro que o transporte motorizado apesar de suas vantagens, resulta 
em impactos ambientais negativos, como a poluição sonora e atmosférica, derivada 
da primazia no uso de combustíveis fósseis como fonte energética, bem como de 
outros insumos que geram grande quantidade de resíduos, como pneus, óleos e 
graxas.  
Não há solução possível dentro do padrão de expansão atual, com os custos cada vez 
mais crescentes de infraestruturas para os transportes motorizados, o que 
compromete boa parte dos orçamentos municipais. 
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, porém é possível desenvolver 
políticas e elaborar projetos de mobilidade atendendo pontos tais como: 
 
 
- Diminuir a necessidade de viagens motorizadas, posicionando melhor os 
equipamentos sociais, descentralizando os serviços públicos, ocupando os vazios 



 

 

urbanos, formas de aproximar as oportunidades de trabalho e a oferta de serviços 
dos locais de moradia. 
- Elaborar o desenho urbano, planejando o sistema viário como suporte da política de 
mobilidade, com prioridade para a segurança e a qualidade de vida dos moradores 
em detrimento da fluidez do tráfego de veículos. 
- Repensar a circulação de veículos, priorizando os meios não motorizados e de 
transporte coletivo nos planos e projetos - em lugar da histórica predominância dos 
automóveis - considerando que a maioria das pessoas utiliza estes modos para seus 
deslocamentos e não o transporte individual. A cidade não pode ser pensada como, 
se um dia, todas as pessoas fossem ter um automóvel. 
- Desenvolver os meios não motorizados de transporte, passando a valorizar a 
bicicleta como um meio de transporte importante, integrado-a com os modos de 
transporte coletivo. 
- Reconhecer a importância do deslocamento dos pedestres, valorizando o caminhar 
como um modo de transporte para a realização de viagens curtas e incorporando 
definitivamente a calçada como parte da via pública, com tratamento específico. 
- Reduzir os impactos ambientais da mobilidade urbana, uma vez que toda viagem 
motorizada que usa combustível, produz poluição sonora, atmosféricos e resíduos. 
- Propiciar mobilidade às pessoas com deficiência e restrição de mobilidade, 
permitindo o acesso dessas pessoas à cidade e aos serviços urbanos. 
- Priorizar o transporte público coletivo no sistema viário, racionalizando os sistemas, 
ampliando sua participação na distribuição das viagens e reduzindo seus custos, bem 
como desestimular o uso do transporte individual. 
- Promover a integração dos diversos modos de transporte, considerando a 
demanda, as características da cidade e a redução das externalidades negativas do 
sistema de mobilidade. 
- Estruturar a gestão local, fortalecendo o papel regulador dos órgãos públicos 
gestores dos serviços de transporte público e de trânsito. 
 

A mobilidade urbana é ao mesmo tempo causa e consequência do desenvolvimento 
econômico-social, da expansão urbana e da distribuição espacial das atividades. Além 
disso, deve-se considerar a íntima relação entre infraestrutura, transporte motorizado 
e o meio ambiente. O deslocamento de pessoas e mercadorias influencia fortemente 
os aspectos sociais e econômicos do desenvolvimento urbano, sendo a maior ou 
menor necessidade de deslocamentos definida pela localização das atividades na área 
urbana. 
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