
Existe uma Solução para o 
Problema da Mobilidade 

Urbana no Brasil?
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A qualidade de vida, principalmente, 
de um trabalhador que necessita  

utilizar o transporte público e as vias 
de acesso, diariamente, tem sido alvo 

de debate em todo mundo. Como 
uma cidade pode crescer, gerar renda, 
emprego e, ao mesmo tempo, renovar 

suas estruturas de transporte?
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Esse desafio ganhou um nome, 
“mobilidade urbana”, uma das 

principais preocupações das cidades 
de todo o mundo.
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Durante o século XX, o uso do automóvel foi 
uma resposta eficaz para se ter autonomia na 

mobilidade diária, mas, no início do século XXI, o 
aumento dos engarrafamentos nas grandes 

cidades tem gerado a necessidade de pensar 
em novas alternativas de transportes 

sustentáveis para o meio ambiente, para a 
economia e para a sociedade.
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Hoje, com o crescimento da população, da 
maior oferta de carros e do inchaço urbano, 

ter um carro não é mais sinônimo de 
autonomia, velocidade e conforto. Ficar 

parado no trânsito se tornou uma perda de 
tempo e de qualidade de vida. 
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Nos últimos dez anos, a frota de veículos no Brasil 
aumentou em 400%. Esse quadro tem exigido uma 

nova postura por parte das prefeituras e da 
sociedade para a busca de soluções. A solução mais 

cabível é o investimento em transportes coletivos 
integrados, de qualidade e não poluentes, como 

primeiro passo para uma mobilidade urbana 
sustentável em todos os sentidos. 
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Soluções: investir em transporte público de 
qualidade e em transportes alternativos. Isso 
envolve a instalação de veículos sobre trilhos, 

como trens, metrôs e bondes com nova 
tecnologia, além da melhoria dos ônibus, os 

tornando não poluentes. É necessário integrar o 
transporte da cidade a ciclovias e a sistemas de 

bicicletas públicas. 
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É necessário incentivar a população a utilizar o 
transporte coletivo e deixar o carro em casa, e 

respeitar o espaço do pedestre, também 
necessitado de calçadas mais confortáveis e 

seguras, protegidas por sinalização, sem buracos 
ou qualquer tipo de obstáculo. 
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No Brasil, em janeiro de 2012, foi aprovada a PNMU 
(Política Nacional de Mobilidade Urbana) , um conjunto 
de medidas que prometem melhorias no trânsito das 
grandes cidades brasileiras. A Lei 12.587 passou 17 

anos tramitando no Congresso Nacional, e visa ampliar 
os transportes públicos e não motorizados como meio 

de melhorar a mobilidade urbana. 
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Fontes: 
http://www.nossasaopaulo.org.br/portal/

semanadamobilidade 
http://www.mobilize.org.br/sobre-o-portal/

mobilidade-urbana-sustentavel/ 
http://www.redebrasilatual.com.br/blog/

desafiosurbanos/lei-da-mobilidade-urbana-
avanca-ao-incentivar-transporte-publico-e-coletivo


