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Apresentação

Nas últimas quatro décadas nosso país vivenciou uma mudança significativa em relação ao
perfil de sua população: de um país majoritariamente rural transformou-se em urbano. Os
levantamentos recentes nos mostram que mais de 80% de nossa população vive em cidades.

Nossas cidades cresceram, em geral, de forma acelerada, espontânea e de modo não
planejado.  Com isso, passaram a conviver com uma série de problemas, dentre eles a
carência de infra-estrutura - sobretudo para a população de mais baixa renda - e a
degradação ambiental. A forma de ocupação do solo urbano, associada a políticas setoriais
pouco integradas, acabou por influenciar negativamente o sistema de mobilidade nas cidades,
impactando negativamente na qualidade de vida urbana.

Visando promover a participação dos agentes sociais na construção de prioridades da política
urbana, conforme proposto no Estatuto da Cidade, o Ministério das Cidades, por intermédio da
Secretaria Nacional de Transporte e Mobilidade Urbana – SeMOB e com apoio do Instituto
Brasileiro de Administração Municipal – IBAM, apresenta esta  publicação. Pretende-se, com essa
iniciativa, contribuir para o maior conhecimento da população dos instrumentos e oportunidades
já disponíveis para melhoria da mobilidade urbana nas cidades brasileiras.
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Mobilidade urbana.
O que é?

A mobilidade urbana é o resultado da
interação dos deslocamentos de
pessoas e bens entre si e com a própria
cidade. Isso significa que o conceito de
mobilidade urbana vai além do
deslocamento de veículos ou do
conjunto de serviços implantados para
estes deslocamentos. Pensar a
mobilidade urbana é mais que tratar
apenas transporte e trânsito.

Pensar a respeito da mobilidade urbana
significa pensar os deslocamentos a
partir das necessidades das pessoas e
seu acesso às facilidades, serviços e
oportunidades que a cidade oferece.

Isso envolve relacionar, sempre, os
sistemas viários e de transportes às
funções da cidade, como por exemplo,
a localização de equipamentos urbanos
– escolas, hospitais, locais de emprego,
moradia e lazer, etc. –, e as interações
dos transportes com as políticas de
meio-ambiente e segurança.

Promover a mobilidade urbana para a
cidade  sustentável significa:

“permitir aos cidadãos o direito de acesso
seguro e eficiente, hoje e no futuro, aos
espaços urbanos”

o que certamente terá como
conseqüência direta a melhoria
da qualidade de vida.
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João mora num bairro bem localizado da capital, próximo ao centro da cidade e de muitas outras
facilidades; enquanto Roberto mora numa periferia afastada do centro e distante de quaisquer

ofertas de emprego ou serviços.

João mora aqui!

E aqui mora Roberto!

Agora vamos contar a história
de João e de Roberto.



8

Não demore no
futebol! Temos aquele

filme hoje!

Valeu o jogo,
galera!

Domingo que
vem tem mais!

Depois do café, Irene e as crianças pegam o ônibus e vão para o parque
brincar e ver os bichos. João vai com os amigos ao futebol.

No final da tarde, todos se encontram em casa
para um aconchegante filminho na televisão

Hoje tem
futebol!

Capricha pra
manter a
forma!

Aos Domingos, João levanta cedo. Vai pedalando até a padaria do final da rua comprar o pão ainda
quentinho. Na volta, Irene, sua esposa, prepara o café e todos saboreiam suas delícias.

João, a mulher, a sogra, os dois filhos e Rex, o cachorro da família, moram numa
casa simples, próxima a padarias, escolas e clubes.
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Sr. Roberto! Nossas
entregas não partiram

devido ao seu atraso! Não
agüento mais!

Roberto enfrenta vários problemas até conseguir chegar no ponto de parada de ônibus mais próximo de sua casa.
Vans e ônibus passam sempre lotados e Roberto tem de esperar ainda mais. Com o passar da hora, qualquer atraso

torna-se um problema no seu emprego.

Alguns de seus colegas preferem passar as noites nas ruas da cidade a voltar
para casa, para evitar atrasos no trabalho no dia seguinte. Roberto sempre
decide voltar para casa depois do trabalho, mas chega muito tarde.

Cansado, janta rápido e vai logo dormir. Não participa do
desenvolvimento dos filhos, nem tem tempo para ficar com sua mulher.

José, vai ficar
na rua outra

Não quero me
atrasar. Preciso do

emprego

Vou!

Que demora!
Mais uma vez
fiz as compras

sozinha...

Na periferia distante, antes mesmo do galo cantar, começa o longo dia de Roberto.

vez?

Roberto mal levanta e
já se apronta para

mais um cansativo dia
de trabalho.
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As histórias de João e Roberto nos levam
a perguntar:

As cidades, de um modo geral,
apresentam aspectos favoráveis à
mobilidade urbana?

Se nós considerarmos que, em nossa
cidade, nossos direitos de acesso seguro e
eficiente aos espaços urbanos estão
garantidos, a resposta é “sim”.  Mas há casos
onde tais direitos ainda não acontecem e
isso pode ser facilmente percebido quando:

n em nosso trajeto de casa ao trabalho
costumamos consumir parte
significativa do tempo de nossa
jornada diária;

n somos obrigados a realizar grandes
deslocamentos porque a região onde
nós moramos não nos oferece as
facilidades básicas urbanas, tais como
escolas, postos de saúde, áreas de
lazer;

n os meios de deslocamentos, sejam
eles a pé ou em transportes urbanos,
são realizados em condições
desfavoráveis como, por exemplo,
calçadas esburacadas e ônibus em
número insuficiente ou superlotados.

Por quê essas situações acontecem?

Quando as cidades crescem de forma não
planejada, não há a preocupação em distribuir as
“facilidades urbanas” no território. Nesses casos, a
ausência de ação do Poder Público local acaba
por facilitar a criação de áreas e até bairros
informais, sem  serviços e equipamentos públicos.

Essas situações são comuns em áreas afastadas
dos centros urbanos, onde o valor da terra é mais
baixo, o que acaba por induzir a concentração da
população de menor renda.

Assim, a periferia da cidade cresce e a cidade se
espraia.

A população dessa periferia precisa de todos os
tipos de serviçõs, e principalmente de transporte
público.

Enquanto isso, o centro da cidade muitas vezes fica
subutilizado, mesmo contando com toda a infra-
estrutura disponível...
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E quais são as conseqüências imediatas desse círculo vicioso?

n    O crescimento do uso de veículos contribui para o aumento da poluição;

n    A economia das cidades fica prejudicada;

n    Os espaços urbanos deterioram-se diante da distribuição desigual de atividades;

n    Aumenta a chance de  ocorrerem acidentes;

n    O crescimento do número de viagens motorizadas significa um aumento de consumo energético,
acarretando uma dependência cada vez maior de fontes de energia não renováveis, como o
petróleo;

n    Com a degradação do transporte público, inviabiliza-se o fluxo pleno de todas as áreas, com maior
prejuízo para os mais pobres.

Diante desse cenário um tanto desolador, cabe a seguinte reflexão:

Todos esses reflexos podem
acabar comprometendo a
mobilidade das pessoas no
espaço urbano,

gerando assim uma corrente
sem fim, um CÍRCULO
VICIOSO (figura ao lado), o
qual levará a cidade a
continuar crescendo de
maneira desordenada.
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Como estarão as nossas cidades daqui a 10 anos?

Algumas questões podem nos ajudar a pensar...

n Existe uma integração entre as políticas setoriais, especialmente as de habitação, saneamento,
mobilidade urbana e uso do solo?

n O planejamento do crescimento da cidade orienta-se sob o ponto de vista do interesse público?

n A política habitacional prevê a utilização de áreas providas de infra-estrutura de saneamento e de
transporte?

n Os projetos habitacionais consideram o transporte público e coletivo e o deslocamento do
pedestre?

n Haverá vias suficientes para a quantidade estimada  de veículos circulando?

n Será possível deslocar-se, com conforto e segurança, no espaço da cidade e dela usufruir plenamente
suas oportunidades?

Para evitar que situações indesejáveis aconteçam, é fundamental que se promova a articulação de ações
no governo e na sociedade, assegurando-se uma gestão integrada da política de mobilidade urbana.

A integração das políticas setoriais produzirão o uso mais racional dos recursos públicos e a gestão
mais eficiente da cidade com reflexos na melhoria da qualidade de vida.

Uso mais racional dos recursos públicos
[

Gestão mais eficiente da cidade
[

Melhor qualidade de vida

Política de Uso do Solo
[

Política Habitacional
[

Política de Saneamento
[

Política de Mobilidade Urbana
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O tempo vai passando e nossas cidades vão crescendo, se transformando...

No início...

muitos anos depois.

alguns anos depois...
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A legislação municipal e a mobilidade urbana

Possíveis medidas em prol da mobilidade urbana já encontram respaldo na legislação municipal.
Para fazer uso delas, você deve orientar-se pelos Planos Diretores, bem como, conhecer a
legislação urbanística municipal. E quando falamos em legislação urbanística municipal, referimo-
nos basicamente:

n à Lei de Uso e Ocupação do Solo;

n à Lei de Perímetro Urbano;

n à Lei de Parcelamento do Solo;

n ao Código de Obras; e

n ao Código de Posturas.

Mas o que é o Plano Diretor?

É o instrumento básico para orientar a política de
desenvolvimento e ordenamento da expansão
urbana do Município, integrando o uso do solo,
habitação, saneamento e mobilidade urbana,
além de relevante oportunidade de participação
social na determinação de políticas urbanas e
prioridades de investimento.
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Um dos objetivos fundamentais do PLANO DIRETOR é garantir o direito às cidades sustentáveis, entendido como
direito à terra urbana (urbanizada e regularizada), à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura
urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para a nossa e as futuras gerações.

Na elaboração do Plano Diretor e na
construção dos planos e programas
específicos, os Municípios deverão
incorporar a idéia de que a mobilidade
é centrada nas pessoas e não nos
veículos; e que, portanto, é necessário
priorizar o acesso amplo e democrático
ao espaço urbano e aos meios não
motorizados de transporte.

O PlanMob (guia para a elaboração dos Planos Diretores de Transporte e da Mobilidade) orienta as ações
necessárias para comunicar os diversos bairros da cidade, destes com o centro, para dar acesso seguro e
rápido aos espaços públicos e lugares de prestação de serviços e comércio através dos meios de transporte
público. Indica também como integrar os diversos meios de transporte, entre si e tudo com a circulação de
pedestres.  Por exemplo, uma ciclovia com uma linha de trem, uma linha de transporte coletivo com outra,
uma linha de metrô com linhas de transporte coletivo; e a necessidade de considerar o impacto, na
mobilidade,  dos  empreendimentos de grande porte, tais como shopping centers, hospitais, indústrias ou
serviços que atraiam grande quantidade de veículos...
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Em síntese, o Plano Diretor e o PlanMob indicam as diretrizes e ações necessárias para melhorar a
mobilidade urbana.

Um aspecto que em muito contribui para a melhoria da qualidade da mobilidade urbana é a oferta de
transporte público de qualidade e em quantidade suficiente ao atendimento das demandas existentes, ou
seja, um transporte público eficiente.

Para tanto, fazem parte do planejamento urbano as orientações definidas na política de transporte, onde
algumas medidas serão fundamentais:

n a melhoria de circulação nos centros, o que poderá até implicar no desestímulo ao acesso de
automóveis particulares nestas áreas;

n a reorganização de itinerários e linhas de ônibus e a integração entre ônibus, trem, metrô e
transporte hidroviário;

n a adequação de infra-estrutura e equipamentos necessários, tais como ruas, passeios, ciclovias,
corredores de transporte, abrigos;

n as tarifas das passagens acessíveis a todos, estimulando o uso do transporte coletivo.
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Diretrizes

Conheça agora as diretrizes que devem orientar o Plano Diretor
e o Plano Diretor de Transporte e da Mobilidade Urbana:

Priorizar projetos de transporte coletivo estruturadores do
território e indutores do desenvolvimento urbano integrado

Incentivar o desenvolvimento tecnológico e o uso de
energias renováveis e não poluentes

Diminuir os custos ambientais, sociais e econômicos dos
deslocamentos de pessoas e bens na cidade

Proporcionar a completamentaridade entre meios de
mobilidade urbana e serviços de transporte urbano

Priorizar os serviços de transporte coletivo sobre o transporte
individual motorizado

Priorizar os meios não motorizados sobre os motorizados

Integrar a política de mobilidade urbana com a de uso
do solo e de desenvolvimento urbano
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o que pode ou não pode ser construído na cidade?

n há uma regra sobre a altura
máxima para os prédios?

n qualquer atividade pode
ser localizada em qualquer
área da cidade?

n existe limite de área a
ser construída em
cada lote?

área livre

taxa de
ocupação

(área
construída)

gabarito

afastamento
frontal

afastamento
lateral

rua

afastamento
lateral

afastamento de
fundos

recuo
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É a LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO
SOLO que estabelece os usos e as
condições para a realização das
atividades nas diferentes áreas da
cidade.  Trata também dos limites
do adensamento, das áreas
máximas das edificações, das
áreas livres a serem respeitadas em
cada lote bem como da altura
máxima dos prédios entre outras
questões.

Uma Lei de Uso e Ocupação do
Solo  bem elaborada, tratando das
reais demandas e potencialidades
locais, certamente ajudará a
construir uma cidade mais
democrática permitindo a todos os
cidadãos o usufruto de suas
facilidades e serviços, uma vez que
poderá:

n estabelecer uma ocupação de acordo com a infra-estrutura, equipamentos e serviços;

n estabelecer as condições para o controle de atividades que possam acarretar impactos urbanísticos
e gerar maior tráfego;

n relacionar de forma adequada o uso do solo, transporte e sistema viário, numa visão que priorize o
transporte público coletivo e os deslocamentos não motorizados;

n tornar viável a convivência dos diferentes usos e atividades, evitando o desperdício de energia e
diminuindo a necessidade de deslocamentos.

Portanto, as ações referentes ao  Uso e Ocupação do Solo precisam ser integradas com as ações relativas
à Mobilidade Urbana, bem como suas regras precisam ser conhecidas e respeitadas.

Planta de Zoneamento
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Outra lei municipal que em muito
pode contribuir para a Mobilidade
Urbana é a LEI DO PERÍMETRO
URBANO.

Entende-se como perímetro
urbano a linha que contorna as
áreas urbanas e de expansão
urbana, e as separam das outras
áreas do Município.
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Mas, o que é melhor: perímetro urbano reduzido ou extenso?

Um perímetro urbano muito
extenso pode facilitar uma
ocupação dispersa e a
subutilização de algumas áreas,
com problemas para a
mobilidade urbana devido às
dificuldades de utilização dos
equipamentos públicos urbanos e
o aumento dos gastos com
transportes.

Entretanto...

... um perímetro urbano muito
reduzido, embora induza à
ocupação dos vazios urbanos, pode
resultar em altas densidades e falta
de espaços para a localização de equipamentos públicos, necessidade de constante adequação da
infra-estrutura, maior poluição do ar e da água e o convívio com atividades nocivas à saúde.

O ideal...

... seria um perímetro nem muito extenso nem muito reduzido, considerando em especial o crescimento
do município, as áreas de expansão urbana e os condicionantes ambientais da localidade.

É preciso considerar  também que o sistema viário e o transporte público são elementos fundamentais
para a determinação das áreas  de crescimento urbano, bem como daquelas que se deseja preservar.
As áreas não ocupadas que se encontrarem dentro do perímetro urbano, e forem passíveis de
parcelamento, poderão ser integradas à malha urbana da cidade.
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Do que trata o PARCELAMENTO DO SOLO?

O parcelamento do solo pode ocorrer por meio do loteamento ou do desmembramento. O loteamento
trata da subdivisão da terra em lotes destinados à edificação, com abertura de novas vias de circulação,
modificação ou ampliação das vias existentes.  No desmembramento, a principal característica é que não
há abertura de novas vias de circulação.

É possível melhorar a mobilidade de pessoas e mercadorias por meio do planejamento e gestão do
parcelamento do solo urbano observando algumas orientações fundamentais:

n restringir o parcelamento do solo das áreas distantes da área urbanizada;

n incentivar a promoção de loteamento para população de baixa renda em áreas possíveis de serem
atendidas por serviços básicos, inclusive o transporte coletivo;

n integrar o sistema viário dos novos loteamentos com o sistema viário existente;

n promover a acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida;

n adotar um desenho urbano que propicie a adequação da velocidade dos veículos,  priorize a
segurança dos pedestres e facilite a circulação e a integração das diversas áreas da cidade;

n promover os meios de transportes não motorizados construindo ciclovias, ciclofaixas e calçadas
convidativas.

Exemplo de Parcelamento do Solo:

parcelamento sendo implantadogleba em área de expansão urbana
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Do que trata o CÓDIGO DE OBRAS?

O Código de Obras contém o conjunto de
regras para que o Município faça o controle e a
fiscalização do espaço construído, garantindo o
conforto ambiental, a segurança, a salubridade
e a acessibilidade nas construções, sejam elas
públicas ou particulares.

O padrão construtivo das calçadas é
determinado pelo Código de Obras

O Código de Obras e o
Código de Posturas
também fazem parte da
legislação urbanística
municipal e apresentam
boas oportunidades para o
tratamento das questões de
mobilidade urbana.

Uma das interfaces do Código de Obras
com a mobilidade urbana se faz mais
presente quando:

n estabelece padrões construtivos para
as calçadas das vias urbanas;

n dispõe sobre estacionamentos,
acessos e vagas de garagem nas
edificações.
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Já o CÓDIGO DE POSTURAS estabelece, em linhas
gerais, condições para o bom convívio das atividades e
pessoas nas áreas urbanas.

Um exemplo da contribuição do Código de Posturas no
tocante à mobilidade urbana diz respeito às
orientações de utilização dos espaços públicos, como
calçadas.  O freqüente uso de mesas de bares em
calçadas pode ter seus limites estabelecidos de modo
a não prejudicar as condições de mobilidade na
cidade.

Outros exemplos de contribuição do Código de
Posturas para a mobilidade urbana são:

n o estabelecimento de critérios para a
implantação de mobiliários urbanos (como bancas
de jornais, telefones públicos, postes de
iluminação pública etc.) nas áreas públicas.

n a definição de horários para carga e descarga de
mercadorias de estabelecimentos comerciais;

n a definição de locais para o comércio
ambulante (camelôs) e para o uso de
calçadas com mesas e cadeiras por bares e
restaurantes;
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Será que a sua cidade utiliza alguns dos instrumentos disponíveis?

O Estatuto da Cidade (Lei no 10.257, de 10/07/2001) colocou à disposição dos municípios uma série
de instrumentos que podem ser utilizados para o ordenamento da cidade em benefício de todos os
seus habitantes e com conseqüências na melhoria da mobilidade.

Vamos conhecer alguns desses instrumentos que podem beneficiar a mobilidade urbana:

n Parcelamento e Edificação Compulsórios

Por exemplo, o Plano Diretor pode indicar as áreas da cidade onde será obrigatório construir ou subdividir
os terrenos – Parcelamento e Edificação Compulsórios – para que os terrenos não fiquem vazios ou
subutilizados, permitindo assim que mais pessoas se beneficiem das instalações de água e esgoto e
morem mais próximas dos serviços já instalados pela Prefeitura, como escolas, postos de saúde,
equipamentos esportivos e dos locais de trabalho.  Desta forma serão necessários também menos
viagens ou viagens mais curtas, ou mesmo, mais percursos a pé, favorecendo a mobilidade urbana.

Uma cidade que investe na mobilidade urbana é uma cidade “para os cidadãos!”

O art. 2o do Estatuto da Cidade dispõe que o ordenamento do pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana

será orientado por uma política urbana mediante diretrizes, entre elas:
garantia do direito a cidades sustentáveis; gestão democrática;

planejamento do desenvolvimento das cidades; oferta de equipamentos
urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos; ordenação e

controle do uso do solo; integração entre as atividades urbanas e rurais;
adoção de padrões de produção.
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n IPTU Progressivo no Tempo

Uma vez indicado no Plano Diretor quais as áreas de incidência do parcelamento e edificação
compulsórios e notificados os proprietários para construir ou subdividir seus terrenos, a Prefeitura poderá
aplicar o Imposto Predial e Territorial Urbano Progressivo no Tempo, o IPTU Progressivo no Tempo.

Desta forma busca-se que a propriedade urbana cumpra sua Função Social.

A história abaixo irá ajudar você a entender melhor as aplicações do IPTU Progressivo no Tempo.

Filho! Esses
lotes são um achado! Em breve a

cidade vai se expandir para cá
e o valor deles
crescerá muito!

Tem toda a razão, pai!

número de lotes possível!
Devemos adquirir o maior

Porém, a Prefeitura
aplicou o IPTU
progressivo na área
dos nossos lotes

Além do aumento do IPTU,
nossos terrenos juntavam lixo e
até insetos e ratos, causando

Rapidamente
os nossos lotes já valiam
uma pequena fortura!

valorização...
Mas esperávamos mais

Vendemos alguns lotes e
construímos um prédio.

Contribuímos para
embelezar a paisagem da

rua e criamos novas
habitações confortáveis!

O IPTU progressivo no tempo
conferiu função social

Uma lição de
cidadania
se aprendeu...

à nossa propriedademal às pessoas e às cidades.
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nnnnn Estudo de Impacto de Vizinhança EIV e Estudo de Impacto Ambiental EIA

As prefeituras contam com o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) e o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) para
reduzir os problemas e prever as necessidades das áreas em torno dos pólos geradores de tráfego.

O EIV se destina a identificar os possíveis impactos sobre a circulação e estacionamento de veículos promovendo,
quando necessário, a reformulação do transporte público e da circulação (como a de pedestres, ciclistas e
pessoas com deficiência). Pode prever, também, ações para a ocupação do entorno dos empreendimentos. O
EIA destina-se a reduzir os fatores de degradação ambiental gerados pelos novos empreendimentos.

O conjunto de estudos e documentos destinados à identificação e à avaliação dos efeitos  de um
empreendimento ou atividade devem constar dos Relatórios de Impacto de Vizinhança (RIV) e do

Relatório de Impacto Ambiental (RIMA). Esses relatórios visam estabelecer medidas que propiciem a
redução ou eliminação dos possíveis impactos negativos desses empreendimentos.

É importante que as prefeituras condicionem o licenciamento de empreendimentos geradores de viagens à
realização desses estudos e relatórios. Eles são instrumentos capazes de favorecer o controle social, visto que
a população pode acompanhar o cumprimento das medidas de redução de impactos, e assegurar a
qualidade de vida da população.

O Plano Diretor e a Lei de Uso e Ocupação do Solo devem relacionar os pólos geradores de tráfego e
os estudos e condições necessários para o licenciamento em cada caso.

Mas o que são os Pólos Geradores de Tráfego?

Locais como shopping-centers, faculdades, hospitais, prédios de escritórios, condomínios residenciais, áreas
de comércio e serviços, são exemplos de pólos geradores de tráfego, também chamados empreendimentos
geradores de viagens. Esses locais atraem grande número de pessoas e podem prejudicar a mobilidade de
toda uma região ao gerar problemas como congestionamentos, pontos críticos para a segurança de pedestres,
escassez de vagas de estacionamento e a reformulação do transporte público (como a alteração de linhas
de ônibus ou a construção de novos terminais de integração). Além disso, a própria característica das áreas
em volta desses empreendimentos pode ser alterada:  uma área residencial pode apresentar maior demanda
por escritórios após a construção de um shopping, por exemplo.
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nnnnn Concessão Onerosa do Direito de Construir

O Plano Diretor pode recomendar que em algumas áreas se construa mais do que inicialmente
permitido, sempre que se compense com contrapartidas à Prefeitura.  Agindo assim, a Prefeitura está
usando instrumento chamado Concessão Onerosa do Direito de Construir.

Os benefícios das contrapartidas podem ser aplicados na implantação de equipamentos urbanos e
comunitários, em programas de transporte, e promovendo a melhoria das ruas e a mobilidade urbana
através, também, do ordenamento e do direcionamento da expansão da cidade.

Com base nas diretrizes do Plano Diretor de Belo Horizonte para o sistema de
transporte e mobilidade urbana foi montada a Operação Urbana Barreto, que incluía

a construção de uma estação com uma área para a operação do sistema de
transporte e uma área com edificações destinadas ao uso comercial, de serviços e

residencial. Previa, além disso, a melhoria das ruas em torno da estação. Essa
operação teve objetivos específicos para a mobilidade urbana.

nnnnn Operações Urbanas Consorciadas

A Prefeitura pode, também, fazer coincidir o interesse público com o interesse de investidores
privados nas chamadas Operações Urbanas Consorciadas.

Nestas Operações, a Prefeitura participa com proprietários, moradores, usuários e empresários
interessados, na coordenação de um conjunto de projetos para determinadas áreas da cidade com
o objetivo de melhorar as condições de vida da população e a qualidade urbana e ambiental.
Algumas destas operações podem ser dirigidas especificamente para a mobilidade urbana.
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Lembre-se, ao participar da elaboração do Plano Diretor...

... é necessário que o Plano delimite a área para aplicação de tais instrumentos, pois isso pode ser
importante na promoção da mobilidade urbana sustentável.

Ao possibilitar a ocupação das áreas centrais e o maior aproveitamento da infra-estrutura instalada e dos
equipamentos existentes sua cidade estará atuando no sentido de diminuir a necessidade de novos
deslocamentos, aliviando a pressão por novas ocupações periféricas e investimentos em sistema viário e
transportes.

Vamos lembrar os principais pontos?

A Mobilidade Urbana requer medidas para a melhoria do
sistema viário, do transporte e do trânsito, e, principalmente, a
valorização da MOBILIDADE DO CIDADÃO, do TRANSPORTE
PÚBLICO COLETIVO e das ALTERNATIVAS NÃO MOTORIZADAS DE
MOBILIDADE - representadas pelos investimentos nos passeios,
na arborização e na produção de espaços e equipamentos
públicos - que permitam a ACESSIBILIDADE UNIVERSAL À
CIDADE!

Acessibilidade é a facilidade, medida em
distância, tempo e custo, que as pessoas têm
de alcançar os destinos desejados na cidade,

com autonomia.
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Participação é cidadania

Sendo a idéia da mobilidade centrada nas pessoas, o conhecimento das demandas de mobilidade
peculiar dos usuários só pode ser mais bem trabalhado através de canais permanentes de participação

efetiva dos diversos setores da população.  A garantia da participação da população nos assuntos
relacionados à coletividade representa muito mais que o respeito à legislação em vigor: é um meio

efetivo de construção da cidadania.

De mãos dadas

A implementação de uma política de mobilidade urbana não pode ser dissociada de uma política de
desenvolvimento urbano, tampouco das questões ambientais.

Para uma Cidade Melhor

Incorporar a questão da mobilidade no planejamento urbano pode significar alguns desafios a serem
vencidos, sobretudo no campo institucional. Dependendo de cada caso, deve-se buscar a cooperação
institucional entre municípios, estados e governo federal, assim como incorporar novas formas de gestão

participativa, incluindo usuários e diversos setores interessados.

Todos mobilizados em prol da Mobilidade para a Cidade Sustentável!
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Para saber mais!
Para obter outros materiais sobre o tema, acesse:
Ministério das Cidades - www.cidades.gov.br
Instituto Brasileiro de Administração Municipal - www.ibam.org.br
Estatuto da Cidade - www.estatutodacidade.org.br
Resoluções do Conselho das Cidades - www.cidades.gov.br
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