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mobilidade urbana frente à 
complexidade urbana 
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A onu acaba de lançar seu Planning and 
Design for Sustainable Urban Mobility: 
Global Report on Human Settlements 
20131 grhs

as extensões territoriais das cidades, e a 
motorização fazem deste relatório um 
documento fundamental para se pensar 

diagnósticos, o relatório da onu mostra 

-
ticas públicas para o desenvolvimento 
de um sistema de transporte urbano 

grhs
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de passageiros e de mercadorias; relação 
entre mobilidade e forma urbana; o 
acesso à mobilidade; impacto da moto-
rização na saúde e no meio ambiente; as 

-
tucionais e políticas para mobilidade nos 
níveis local, nacional e internacional.

interesse para os estudos urbanos: a rela-
ção entre tipologias de transporte, forma 
urbana e os arranjos institucionais. 

-
porte de passageiros, confrontando as 

-
tado a partir de duas realidades distintas: 

em função da crescente motorização, 
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fatais no trânsito; outra, geralmente em 
países europeus, onde o uso da bicicleta 

infraestruturas de circulação e facilidade 

-
ridade no planejamento urbano. Em 

-
gias de planejamento.

público, novamente, a diferença entre 
os países desenvolvidos e em desen-

não tendo prioridade no planejamento 
urbano ou no financiamento público. 

destaca a presença massiva e essencial do 
transporte informal para a mobilidade 
urbana em países em desenvolvimento: 

por ¾ das viagens em transporte público 

Lagos, a onipresença do transporte 

transporte público formal fracassasse. 

-
nas do transporte formal e, por vezes ser 

o único meio ofertado, deve ser avaliado 
como parte do problema e não como 

-

emprego.

-
volvimento regulamentaram a entrada no 
mercado, aptidão do veículo e motorista, 

-
cursos fiscais, e muitos governos permi-
tem a autorregulação e a autofiscalização 
do transporte informal.

urbana contemporânea, como aponta o 
-

ção individual, cujo número de veículos 
-

mento acelerado da motorização privada 
impactou o crescimento das cidades mais 

E este padrão determinante de cidades 
-

petindo nos países em desenvolvimento, 

A resposta-padrão ao aumento da moto-

para facilitar a circulação de veículos, e 

como mostra o relatório baseado em di-
versos estudos, essas novas estruturas só 

clara a relação entre mobilidade e forma 
-
-
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vigor no período de crescimento da ci-

xix, 

-
-

são de crescimento junto ao período das 
-

tomóvel e cidades em desenvolvimento, 
-

da mobilidade.
A regulação das permissões de densi-
dade pelo zoneamento e o aumento das 

e ampliando o uso do automóvel indi-

25% na densidade entre 1700 e 2000 e 
estima-se a continuidade deste padrão, 
evidenciando um crescimento territorial 

legislação e o desenho da cidade são as 
bases para se pensar a redução do trans-
porte motorizado individual.

A redução das viagens motorizadas por 
meio das alterações no espaço construído 

analistas desenvolveram cinco pontos de 
densidade, diversidade, 

desenho, destino acessível e distâncias a 
trafegar. Essas dimensões, apesar de apre-

-
-

das como codependentes. 

de planejamento para um crescimento 
“para dentro” e “para cima”, por meio de 
princípios reformulados a uma dinâmica 
urbana mais complexa; como o desenvol-

tod

princípios do novo urbanismo são fisica-

transporte, permitindo a utilização dos 

público para grandes deslocamentos. 

falhas de projeto de tod, com erros na 
articulação de densidades, no posiciona-

acarretaram problemas de congestiona-
mento e poluição do ar. De fato, ser uma 
megacidade traz consigo problemas de 
congestionamento, independentemente 

-
lidade entre a geometria de sistemas de 
transporte e de deslocamento, o trans-

ser uma prioridade, “transporte de massa 

densidade para ofertar transporte público 

cidades espalhadas tem maior dificul-
dade com competir com o automóvel 
particular.

-
bilidade devem servir como um meio 

a sua concordância com a visão urbana 
e as possibilidades de investimento. Esta 
concordância deve estar presente nas 

2

2  Entende-se por vizinhança um escala menor 

uma escala entre bairro e região da cidade, 
e por região entende-se a própria cidade 
ou, dependendo do contexto, sua região 
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contínua, pois a mobilidade influi no ta-

no arranjo dos estacionamentos e no pla-
nejamento dos usos mistos. 

crescimento “para dentro e para cima”, 
deve estar associado ao desenvolvi-
mento orientado ao contexto regional; 

pois não estavam associadas às políticas 
de transporte nem à regulação do preço 

-
texto regional, dispostas em rede orbital 
e interconectadas por uma malha ferro-

transporte e forma urbana envolve, inevi-
tavelmente, os arranjos institucionais e o 

-
micas são traduzidas em alocação de 
recursos para implantação de programas 

complexidade destas estruturas se mostra 
muito distinto entre os países desenvol-
vidos e em desenvolvimento.

Pensando na mobilidade urbana, o se-

não formalmente, influenciam no pro-
cesso de tomada de decisões, não po-

interação tende a proporcionar uma boa 

desafios na governança da mobilidade 
urbana, destacando a dificuldade de 

coordenar uso do solo e transporte, visto 
-

plantadas localmente, mas os impactos 
são sentidos regionalmente.

-
sos desafios apresentados; mas o estudo 

melhorados se forem colocados como um 
problema político e não apenas como um 

-

mas da forma como foi estruturado, 
-

-

bem sucedidos, nos países desenvolvidos, 

-
ridade no planejamento de transporte. 

estrutura formal de transporte público. 

urbana, mas pouco contribui para a for-

padrão de crescimento urbano e sua rela-
ção com o transporte.
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