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RESUMO 

Os impactos causados pelo crescimento desordenado na cidade de São Paulo 

estão diretamente relacionados aos graves problemas de mobilidade da capital 

paulista, afetando a sustentabilidade urbana, a acessibilidade, além do conforto 

espacial e ambiental. Partindo deste pressuposto verifica-se que a gravidade 

do problema da mobilidade urbana afeta direta e indiretamente toda a 

população e os processos de planejamento da cidade. 

1. INTRODUÇÃO 

O crescimento urbano no Brasil tem ocorrido de forma rápida e 

desordenada, sendo imprescindível a reformulação do planejamento urbano 

advindo do aumento populacional. Em decorrência desta transformação do 

espaço alterando os deslocamentos, a maior parte das cidades de médio a 

grande porte do Brasil, especificamente São Paulo, vem encontrando 

dificuldades em desenvolver meios para diminuir a quantidade de 

congestionamentos nas ruas e os tempos de viagem ao longo do dia, devido ao 

aumento da frota veicular, além de possuírem transportes coletivos deficitários. 

Tais situações ameaçam a mobilidade urbana e assim se reproduz um caos em 

meio ao mau planejamento urbano para uma cultura individualista e não 

sustentável.  

2. OBJETIVO 

Este artigo tem como objetivo realizar estudo empírico acerca dos 

impactos ambientais, sociais e econômicos causados pela crise da mobilidade 

urbana no município de São Paulo, antevendo as dificuldades da introdução de 

políticas sustentáveis na cidade, conjuntamente com as necessidades 

humanas respeitando os limites da natureza. 

3. METODOLOGIA 

Tem-se como proposta metodológica pesquisas exploratórias, 

diagnósticos e prognósticos e análises conceituais com levantamentos 

bibliográficos acerca de temas como mobilidade urbana, mobilidade 

sustentável, ilhas de calor em áreas urbanas e suas causas e consequências, 

no município de São Paulo. Algumas das causas relacionadas à mobilidade 

comprometem a sustentabilidade urbana, a acessibilidade, além do conforto 

espacial e ambiental. Análises comprobatórias elucidarão em um método que 

possa ser utilizado como ferramenta auxiliar no processo de planejamento 



urbano de cidades médias com problemas similares ao da capital paulista, em 

prol da melhoria da qualidade de vida de seus habitantes, criando espaços 

urbanos mais sustentáveis. 

4. DESENVOLVIMENTO 

A mobilidade na cidade de São Paulo é caracterizada por um sistema de 

transportes complexo, composto por vários modais. O transporte público 

coletivo envolve questões de acesso, uso do espaço público, mobilidade 

urbana e desigualdades sociais, o que se torna o principal fator de influência na 

qualidade de vida da população (TARTAROTI, 2012). 

Os deslocamentos vinculados aos congestionamentos de trânsito são 

considerados pela maioria como aspecto negativo da cidade. O trânsito lento, 

principalmente nos horários de pico, libera mais poluentes na atmosfera, sendo 

um dos fatores que afetam a saúde da população além do estresse diário. A 

maioria dos deslocamentos realizados na cidade de São Paulo ocorrem através 

de veículos particulares, entretanto, em pesquisa realizada em 2013, 47% da 

população consideraria usar transporte alternativo em seus deslocamentos 

diários e somente 6% utilizam este transporte frequentemente, alegando que a 

cidade não possui estrutura adequada para a utilização destes transportes para 

os deslocamentos diários (HOME AGENT, 2013). 

Segundo Peñalosa (2012), se 20% dos paulistanos utilizassem a 

bicicleta como transporte em seus deslocamentos, a cidade funcionaria de 

outra forma, se tornaria mais saudável, mais bonita e mais igualitária, pois um 

rico e um pobre ao se encontrarem de bicicleta, independentemente dos 

diversos tipos e categorias das mesmas, se sentiriam juntos, iguais, reduzindo 

os impactos associados à desigualdade social. A mobilidade urbana 

sustentável não se deve relacionar apenas aos termos dos deslocamentos e 

transportes devido a outros impactos que são causados na população, a qual é 

gerida por uma segregação socioespacial, onde se tem a necessidade de um 

equilíbrio social, econômico e ambiental. De acordo com a Secretaria Municipal 

de Transportes (2011), na capital paulista há uma intensa participação dos 

veículos automotores no transporte público, os quais evidenciam a alta 

emissão de poluentes atmosféricos de impacto local, regional e global, além da 

produção de calor e a geração de ruídos no espaço urbano. A emissão de calor 

e a consequente contribuição para a elevação da temperatura ambiente, que 



varia em decorrência da distribuição das isotermas e a dispersão da emissão 

dos poluentes que influem na absorção e na reemissão da radiação no espaço 

urbano, afeta a micrometeorologia local intensificando o fenômeno das ilhas de 

calor. Os efeitos causados na população decorrente da exposição à poluição 

atmosférica e sonora são considerados uma externalidade negativa, a qual 

grande parte da população sofre com danos à saúde que pode ser induzido a 

óbito. Os estudos apontam a gravidade do problema da mobilidade urbana que 

afeta direta e indiretamente todos os processos de planejamento de uma 

cidade. 

5. RESULTADOS PRELIMINARES 

Os resultados parciais até o momento comprovam a hipótese inicial da 

pesquisa de que se houver o planejamento da cidade concomitante a 

mobilidade baseado nos conceitos de sustentabilidade, proporcionará um 

equilíbrio urbano. Visto que os impactos ambientais, sociais e econômicos 

causados pela mobilidade em São Paulo são impulsionados pelas atividades 

humanas e se intensificam ao longo dos anos, refletindo diretamente na 

qualidade de vida da sociedade. A mobilidade com base no desenvolvimento 

sustentável vem como uma solução para amenizar tais problemas, a fim de 

levar o desenvolvimento urbano e social de forma ecológica para a população, 

diminuir os impactos ambientais incluindo o fenômeno das ilhas de calor e 

aumentar a coesão e equidade social das cidades, para melhor qualidade de 

vida de seus habitantes.  
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