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Resumo 

Esta pesquisa tem como objetivo principal analisar o cenário brasileiro e           

mundial referente à mobilidade urbana individual, os meios de transporte,          

particularmente os automóveis, e a sustentabilidade das cidades do futuro. Para o            

desenvolvimento do trabalho será realizada inicialmente uma pesquisa exploratória         

com o objetivo de proporcionar maior familiaridade com o tema que envolverá:            

levantamento bibliográfico e análise de exemplos e estudos de caso. Com este            

estudo pretende-se construir uma reflexão própria sobre a questão da mobilidade           

urbana e entender o cenário atual nacional e internacional referente aos meios de             

transporte utilizados, ao papel do automóvel na sociedade atual, às formas de            

deslocamento nas cidades e possíveis soluções de como contribuir para tornar os            

espaços mais humanos melhorando a qualidade de vida das pessoas. 

 

Introdução 

A mobilidade urbana é um dos maiores desafios na atualidade tanto para o             

Brasil quanto para vários outros países. O termo designa para Heliana Comin            

Vargas(2008,p 1) a “capacidade de deslocamento de pessoas e bens no espaço            

urbano para a realização das atividades cotidianas em tempo considerado ideal, de            

modo confortável e seguro”, potencializando a troca de bens, serviços, cultura e            

conhecimento. Os conceitos de sustentabilidade têm sido cada vez mais utilizados           

para atender à necessidade de uma nova forma para o planejamento da mobilidade.             

O transporte urbano pode ser considerado sustentável quando permite a satisfação           

das necessidades básicas de acesso e mobilidade das pessoas, empresa e           

sociedade, de forma compatível com a saúde humana e o equilíbrio do ecossistema,             

possui custos aceitáveis e limita as emissões de resíduos e poluentes em função da              

capacidade de absorção pelo meio ambiente. O automóvel, como o meio mais            

comumente utilizado nos deslocamentos da população, acaba colaborando para a          

intensificação dos impactos ambientais nas áreas urbanas, acentuando ainda mais a           

desigualdade nas cidades. Porém já se inserem nesse contexto outras soluções           

como as bicicletas, compartilhamento de veículos, novos serviços relacionados aos          

automóveis, etc. 

 



Objetivos 

Esta pesquisa tem como objetivo principal analisar o cenário brasileiro e           

mundial referente à mobilidade urbana individual. Neste estudo pretende-se discutir          

os seguintes assuntos: 

● A evolução dos meios de transporte. 

● Definições, conceitos, diretrizes, atributos, características e critérios       

relacionados à mobilidade urbana sustentável. 

● Necessidades atuais das pessoas em relação às formas de transporte e           

mobilidade urbana. 

● Ações realizadas pelas cidades no Brasil e no mundo na busca de uma             

mobilidade urbana sustentável. 

● A convivência das pessoas e dos automóveis nas cidades do futuro 

● O futuro dos automóveis e sua fabricação. 

 

Metodologia 

Para o desenvolvimento do trabalho será realizada inicialmente uma pesquisa          

exploratória com o objetivo de proporcionar maior familiaridade com o tema que            

envolverá: levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram        

experiências práticas relacionadas ao problema pesquisado, análise de exemplos e          

estudos de caso.Serão realizadas pesquisas em sites, livros, dissertações, teses e           

artigos científicos referentes aos temas meios de transporte e mobilidade urbana           

sustentável e também serão levantadas as ações e projetos públicos e privados que             

estão sendo desenvolvidos e as aplicações que já obtiveram resultados, tanto nas            

cidades brasileiras como em outros países. 

 

Desenvolvimento 

Inicialmente na primeira parte do trabalho foi realizada uma pesquisa          

exploratória por autores como Neville Jordan Larica(2003),Carlos       

Leite(2012),Heliana Vargas Comin(2008).O próximo passo foram estudos e análises         

sobre os temas necessidades das pessoas em relação ao meio de           

transporte,causas de evoluções e transformações dos meios de transportes e          

problemas que fazem parte desse contexto, além dos desafios e necessidades           



relacionados ao cenário atual no Brasil e no mundo. Durante essa pesquisa            

exploratória, participamos do Seminário de Mobilidade, organizado pela AEXAM         

(Associação dos Ex-alunos da Mauá) na palestra sobre “Mobilidade Urbana e o            

Direito à Cidade”, apresentada pelo Sr. João Octaviano. 

 

Resultados Preliminares 

Ao analisar a transformação dos meios de transporte ao longo do tempo, se             

observa um movimento no qual as necessidades da sociedade fazem uma enorme            

pressão para que aconteçam essas transformações.. Durante um grande período o           

automóvel se tornou um item de comércio que construiu a economia de muitos             

países, e passou muito tempo sem sofrer mudanças e sim melhorias, explorando            

cada vez mais os fatores para se tornar um bem de consumo desejado. Porém com               

a questão da sustentabilidade, problemas de trânsito e a superlotação nas grandes            

cidades, uma mudança no mindset das pessoas está provocando uma nova           

transformação onde suas necessidades e mudanças no cenário atual estão fazendo           

com que vários negócios se adaptem a um modelo de economia compartilhada.  
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