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RESUMO 

O atual trabalho apresenta uma pesquisa de iniciação científica na área de 

Arquitetura e Urbanismo, mostrando um breve estudo sobre mobilidade urbana  que 

envolve questões relativas à história do crescimento econômico e social do Centro 

Histórico da cidade de São Paulo em conjunto com a região do Centro Novo e 

focando na indicação da interferência da mobilidade urbana na qualidade de vida 

das pessoas. 

Palavras-chave: urbanismo, crescimento econômico e social, mobilidade urbana, 

centro histórico, centro novo. 

 

INTRODUÇÃO 

”Se olharmos a história das cidades, pode-se ver claramente que as estruturas 

urbanas e o planejamento influenciam o comportamento humano e as formas de 

funcionamento das cidades” (GEHL, 2013). Assim sendo, com a mobilidade urbana 

tem grande impacto na  economia e na qualidade de vida das pessoas, com 

capacidade de deslocamento de forma confortavél e segura. O conceito de 

mobilidade urbana considera questões muito variadas; de sociais e culturais, de 

econômicas, territoriais e espaciais. Em São Paulo a crise de mobilidade urbana 

passa por uma análise das diversas relações entre o uso e a ocupação do solo 

urbano, os sistemas de transporte e a interação entre fator humano, veículo, via 

pública e meio ambiente. Com isso, a pesquisa se refere ao impacto da mobilidade 

urbana em relação a evolução urbana do Centro Velho e do Centro Novo, 

proporcionando melhoras na qualidade de vida das pessoas.  

 

OBJETIVOS 

A principio, o trabalho se trata da importância e do planejamento da mobilidade 

urbana na região do Centro Histórico e do Centro Novo, referente ao estudo da 

bibliografia a seguir. Com intuito em facilitar o deslocamento de pedestre e 

transportes, portanto, na construção de ambientes mais humanos e habitáveis. 

 



METODOLOGIA 

O impacto da economia local e o planejamento da mobilidade urbana são os 

fundamentos da pesquisa. O metódo de pesquisa se baseia nos dados do material 

bibliográfico proposto e complementar, como documentos, projetos e mídias sociais, 

e pesquisa de campo. 

I. Revisão bibliográfica e estudo 

II. Levantamento e sistematização de material 

III. Pesquisa de campo: Análise de projeto viário do Centro Histórico e Centro 

Novo, e seus impactos urbanos 

IV. Conclusão e elaboração de relatório com os dados obtidos 

 

DESENVOLVIMENTO 

A pesquisa ainda se encontra em andamento, concluiu duas fases do método 

proposto, revisão bibliográfica e estudo, e levantamento e sistematização de 

material. As informações adquiridas nesses materiais foram sobre a história e 

desenvolvimento urbano de grandes cidades, e principalmente, da cidade de São 

Paulo em evidencia a área de estudo. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Os problemas de mobilidade urbana no Brasil se repetem há anos e a cidade de São 

Paulo é o maior exemplo do excesso de veículos nas ruas, no entanto, não são 

causados só por excesso de veículos, mas pelo crescimento da cidade, a qualidade 

do transporte público e a distância entre os lugares, além do histórico. No século 

XIX, com o cultivo do café, o tráfego de tropas, que atravessava o núcleo urbano, 

São Paulo já começava a sofrer com problemas relacionados a esse trânsito 

crescente, por ser o principal entreposto comercial entre o interior e Santos, e entre 

os campos do Sul e o Rio de Janeiro.  Esse tráfego passou a ter o fluxo prejudicado 

com a passagem obrigatória pelas ruas estreitas da acrópole paulistana. Portanto, já 

afetava a necessidade de regular o tráfego e criar rotas alternativas que 

amenizassem o núcleo histórico.  Atualmente outra questão referente à mobilidade 

urbana tráz problema, é o tempo de deslocamento, que vem aumentando não só 



pelo congestionamento, mas também pelo crescimento e expansão das áreas. Todo 

crescimento urbano exige uma infraestrutura de acesso, seja viária ou por outros 

meios de transporte. A mobilidade pode ser pensada de modo mais eficiente em 

termos sociais, econômicos e ambientais ou com mais tecnologia e inovação. 
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