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RESUMO 

A questão da mobilidade urbana atual tem exigido cada vez mais analises e ações que permitam 
amenizar os principais problemas presentes na dinâmica do espaço de circulação. Partindo da 
premissa de que a raiz da problemática se encontra no modelo vigente de transporte, cujo pilar 
fundamental se baseia naquele de natureza individual, encontramos muitas implicações como a 
concentração de veículos (sobretudo automóveis), concentração das funções urbanas (o que 
direciona a concentração dos fluxos), problemas ambientais e danos a saúde humana. Portanto 
ao se pensar no espaço de circulação, devem-se buscar formas sustentáveis de organizá-lo, ou 
seja, menos impactante a toda estrutura. Nesse sentido, é necessário atrelar os modos de 
transportes como as características do espaço geográfico. Assim será possível ter uma visão 
que norteie um ordenamento espacial capaz de atender as necessidades atuais, não 
comprometendo as necessidades futuras. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O espaço geográfico independente da escala é calcado na premissa do movimento, seja de pessoas, 

informações, bens ou capital. Nesse sentido, as cidades são o palco da circulação, em que os modos de 

transportes e seu aparato técnico constituem o sistema arterial na organização do espaço (PONS e BEY, 

1991). No entanto, devido ao crescimento do espaço produzido, a intensificação das relações, e a evolução 

dos objetos técnicos, tornam-se cada vez mais necessário a discussão e aplicação de propostas para uma 

circulação menos impactante. Parafraseando Lefebvre (1991), trata-se de promover mais equidade e direito a 

cidade. Nesse sentido, é ressaltado a temática “sustentabilidade” como melhoria do bem estar social. 

A discussão a cerca da sustentabilidade tem se apresentado com freqüência na atualidade, seja no 

espaço rural, urbano, em áreas de preservação ambiental, na utilização dos recursos naturais, enfim, é algo 

abrangente. No que tange a mobilidade e ao transporte de modo geral, a sustentabilidade se insere no cerne 

dessa questão na medida em que isso tem sido uma das principais problemáticas sobre tudo no espaço 

urbano e seu respectivo ambiente de circulação.  

É de fundamental relevância atentar para os aspectos e elementos do transporte que acabam 

influenciando ou até mesmo condicionando o modo de circulação no espaço urbano. Os modais de transporte 

com seus elementos essenciais (vias e unidades de transporte) constituem um elemento geográfico na 



medida em que associamos as classes sociais e suas respectivas funções/necessidades que demandam o 

consumo do espaço, como por exemplo: fluxo diário ao trabalho, escola, lazer, para o consumo e serviços, 

etc.  

A necessidade de consumir o espaço esta intrinsecamente atrelada as funções urbanas, que por sua 

vez podem se encontrar mal distribuídas em um espaço urbano, ocorrendo assim muito mais fluidez em 

algumas ligações desse espaço. Ainda nesse aspecto, soma-se as opções (impostas ou não) da melhor 

maneira de se consumir esse espaço, o que tem ocasionado cada vez mais impactos no ambiente, na saúde 

humana, bem como na capacidade e eficiência de se atingir com qualidade e otimização a mobilidade no 

espaço de circulação.  

Diante disso, muito tem se debatido em um campo multidisciplinar a questão da sustentabilidade. 

Trata-se de uma realidade onde o escopo principal é a busca por alternativas que amenizem os impactos 

oriundos da dinâmica da circulação, como por exemplo, o modelo de transporte individual feito por 

automóveis e motocicletas de forma intensa. 

Sendo assim, esse artigo irá tratar do espaço de circulação e sua estruturação, e também como a 

temática da sustentabilidade se insere nesse espaço abordando algumas implicações e propostas.  

2. OS MODOS DE TRANSPORTES E O ESPAÇO DE CIRCULAÇÃO 

 

Dentre as técnicas empregadas no espaço geográfico como o transporte, a energia e a comunicação, 

as quais se inserem nos setores estratégicos do desenvolvimento socioeconômico, o transporte é uma 

condição básica para que a circulação de pessoas e mercadorias aconteça. Dessa forma cada modo de 

transporte desempenha um papel na sociedade e no espaço independente da escala analítica.  

O modo de transporte é uma técnica que também tem um papel de estruturar o espaço. Isso 

acontece na medida em que uma via, por exemplo, pode interligar partes de uma cidade promovendo maior 

interação espacial entre as mesmas, bem como influenciar na forma como se usa e ocupa o solo. Por este 

viés, a questão do espaço de circulação e transporte toma um escopo geográfico. Para entender melhor o 

funcionamento do espaço de circulação, recorremos aos estudos de Vasconcellos (2001), onde se encontram 

algumas considerações a cerca dos transportes na cidade.   

Baseado nos estudos de Dear e Scott (1981) e de Harvey (1982), o autor faz uma análise sobre a 

mediação feita através da circulação com relação aos espaços de produção e reprodução. Para tanto, tem-se 

a necessidade de basear a análise numa distinção funcional entre as estruturas de produção, circulação e 



reprodução, sendo que tal separação para análise serve somente para compreender a problemática do 

transporte, que é muito presente em vários lugares, pois são estruturas que estão inter-relacionadas.  

A estrutura de produção (e distribuição) refere-se à parte do ambiente construído,2 em que a maior 

parte do processo ocorre, por exemplo, a indústria, o comércio e os serviços, e as empresas públicas. A 

estrutura de reprodução é a parte do ambiente construído onde ocorre principalmente a reprodução biológica, 

social e cultural das classes sociais e das pessoas, sendo de forma mais notória a residência e espaços de 

convívio como a escola. Já a estrutura de circulação por sua vez, é a parte do ambiente construído que 

permite a circulação física de pessoas e de mercadorias como vias públicas, calçadas, vias férreas e 

terminais de passageiros e cargas. Trata-se do suporte físico da circulação propriamente dita, seja a pé ou 

por meio de veículos, os quais são chamados de meios de circulação. Dessa forma, a combinação entre a 

estrutura e os meios de circulação, constitui o sistema de circulação (VASCONCELLOS, 2001). A circulação 

liga fisicamente todas as atividades que ocorrem dentro do ambiente físico, que é o espaço onde as 

atividades se processam. Então, a combinação entre o sistema de circulação e o ambiente construído 

constitui o ambiente de circulação. Entretanto, nós utilizaremos a concepção espaço de circulação, pois em 

seu sentido é equivalente ao ambiente de circulação. 

Percebe-se que reunir esses elementos que foram colocados é algo essencial para juntamente com 

outros fatores pensar numa cidade em que cada vez mais aumente sua condição de sustentabilidade, ou 

seja, um espaço planejado em que as interações espaciais (CORRÊA, 1997), aconteçam com a melhor 

qualidade possível. Nesse sentido poderíamos exemplificar o modo de transporte público feito por ônibus.  

Quando se faz um planejamento num ambiente de circulação, o mesmo é visto sob maneiras distintas 

conforme a área que o estuda. Sob um ponto de vista técnico da engenharia urbana e/ou dos transportes, 

limita-se aos cálculos gerais sobre a quantidade e custos, bem como as condições dos veículos e seu aparato 

técnico, como pode ser observado em algumas contribuições de (FERRAZ e TORRES, 2004). Sob um ponto 

de vista social, a análise abrange fatores além dos técnicos, contudo limita-se a contabilidade dos impactos 

sociais que um sistema pode vir a atingir, como, por exemplo, uma contabilidade quantitativa de acordo com o 

gênero da pessoa e faixa etária. Já no que diz respeito ao viés sociológico, este vem a complementar as 

análises numéricas simples com a análise dos padrões de viagem em função das condições sociais, políticas, 

econômicas e institucionais, como pode ser visto em (VASCONCELLOS, 2001).  

No que tangem ao viés geográfico por sua vez, todas essas questões contribuem para que se possa 

compreender de que maneira a circulação e o transporte acontecem e organizam espaço. Trata-se não 

somente de relatar em quais espaços acontece, mas de usar esses dados para entender como o espaço se 



articula, como é estruturado, pois através de um elemento estruturador do espaço como o transporte, pode-se 

entender o porquê de muitas áreas serem segregadas dentro de uma cidade. 

Partindo de uma ótica de que é o capital que gera toda a circulação no espaço, Santos e Silveira 

(2001) utilizam a expressão “fluidez” para caracterizar a intensidade e dinamicidade do movimento. Ao 

contrario disso seria a “viscosidade”, para a pouca intensidade. Portanto existem espaços da fluidez e da 

viscosidade. No entanto a menção se refere a todos os tipos de interações espaciais, seja capital, informação, 

pessoas, mercadorias, etc. 

No âmbito mais específico da fluidez pelos meios de transportes, existem dois termos que devem ser 

abordados que é a mobilidade e a acessibilidade. Segundo Grotta (2005), a mobilidade pressupõe a 

habilidade de movimentar-se em decorrência de condições físicas e econômicas, também podendo ser 

entendida como o movimento independente das características qualitativas que fazem acontecer. Já a 

acessibilidade tem uma concepção que pressupõe a satisfação das necessidades, ou seja, aquilo que permite 

o acesso aos destinos pré-estabelecidos.  

Embora todo o aparato tecnológico e técnico em uma cidade tenha cada vez mais se aprimorado no 

intuito de otimizar a circulação, nos deparamos em uma realidade onde a acessibilidade é comprometida 

devido ao aumento voraz da quantidade veículos que disputam e consomem o mesmo espaço de circulação. 

Isso decorre devido a inúmeros fatores dos quais a maioria são frutos do modelo de transporte individual. 

Fatores como congestionamentos, acidentes, poluição (sonora e atmosférica principalmente) tem 

comprometido a qualidade de vida das cidades.    

Uma vez que essa realidade alcança proporções globais, podemos exemplificar que no Brasil e em 

muitos países em desenvolvimento como a Índia, China, México, Chile dentre outros como apontou 

Vasconcellos (2000), ao tratar das implicações dos meios de transportes em países que estão passando por 

um ligeiro processo de crescimento econômico. Ainda que até o presente momento isso tenha acontecido 

com bastante intensidade, sobretudo nas metrópoles, as cidades médias também se inserem em tal 

problemática devidamente as suas proporções, como são ilustradas em (Figura 1 e 2) respectivamente.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Figura 1: Acesso a Marginal Pinheiros na cidade de São Paulo em um dia comum no início da manhã. 
Fonte: Acervo do autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Região central de Maringá-PR, sendo uma cidade média com um grande índice de automóveis. 
Fonte: JORNAL, de Londrina, (2009). 

 

Diante dos impactos sobre o espaço de circulação, torna-se necessário uma avaliação holística em 

que se possa pensar numa mobilidade e circulação que não comprometa o presente, tampouco o futuro da 

sociedade, ou seja, pensar em uma circulação sustentável. 

3. BARREIRAS E FATORES LIMITANTES A SUSTENTABILIDADE DO TRANSPORTE 

 

 A natureza do conceito de desenvolver de forma sustentável consiste em “uma forma de 

desenvolvimento que vai de encontro às necessidades da geração atual sem comprometer a possibilidade 



(ou capacidade) das gerações futuras em satisfazer as suas” (PLUME, 2003, p.1). Nesse sentido, a 

sustentabilidade influi diretamente na qualidade e eficiência de uma melhor mobilidade no espaço de 

circulação e qualidade de vida. 

No tocante aos principais problemas que tornam uma cidade menos sustentável, Black (2001) ao 

tratar da sustentabilidade do transporte aborda alguns fatores limitantes ao desenvolvimento e manutenção 

de um bem estar social. De modo geral, tais fatores se referem a força motriz dos veículos com ênfase ao 

petróleo; impactos ambientais, sobretudo a poluição atmosférica; e a concentração de veículos e seus 

impactos. 

O automóvel se tornou o principal meio de transporte no mundo desenvolvido, e sua principal força 

motriz é proveniente do petróleo, como a gasolina. No mundo são cerca de 65 milhões de barris de petróleo 

consumidos por dia e a proporção de consumo mantiver esse nível, em 2032 as reservas petrolíferas poderão 

estar se findando. Já numa provisão mais alarmista, o autor ainda coloca que se a cada ano o ritmo de 

consumo aumentar em 2,3%, isso já poderia ocorrer em 2021. Entretanto há os que discordam desse 

prognostico como Mackenzie (1995), ao afirmar que um crescimento nesse nível contrapondo com a 

disponibilidade de petróleo existente com as reservas a serem exploraras, levaria a um esgotamento apenas 

por volta de 2050. 

No que diz respeito ao grupo de fatores que degradam o ambiente, devem ser considerados aqueles 

que atingem diretamente a circulação das pessoas em seus respectivos espaços, os aspectos biogeográficos, 

recursos hídricos, solos, clima e a atmosfera. 

Ainda recorrendo aos estudos de Black (2001, p.339), “em primeiro lugar pode ser considerado como 

pior dos impactos a qualidade do ar”. O autor exemplifica através da realidade estadunidense, em que o ar 

chega a ter índices alarmantes do tipo 41% de óxido de nitrogênio; 5% de oxido sulfúrico; e 38% de 

hidrocarbonetos. As partículas de hidrocarbonetos são causadoras de câncer e problemas respiratórios, e o 

monóxido de carbono, por exemplo, contribui para a rarefação do ar, e conseqüente asfixia. Em segundo 

lugar, os impactos provenientes do transporte influenciam na atmosfera no momento em que as partículas se 

transformam em ácido sulfúrico formando assim precipitações e depósitos ácidos. Além disso, esse fenômeno 

se desloca no espaço através das massas de ar, de sedimentos e pela água. E por fim, em terceiro seria o 

fato de que toda poluição atmosférica causada pelos meios de transportes se somam as que são 

provenientes de outras fontes e contribuem para o aquecimento global. 

Outro tipo de poluição que é relevante considerar é a sonora.  Nos estudos feitos por Stutz, (1995, 

p.376), “Noise pollution is best defined as sound that is unwelcome or sound that is detrimental to the quality 



of life.” Segundo o autor, são quatro os principais fatores que vem sendo identificados como prejudiciais a 

saúde humana. Primeiro seria a interferência e distúrbios no sono, onde a exposição continua em decibéis 

elevados pode atrasar o sono ou alterar os estágios do sono. Segundo trata-se na interferência que o barulho 

causa no simples ato de conversar e de convivência entre as pessoas. Já o terceiro fator se refere a 

irritabilidade causada pelo barulho, sobretudo em congestionamentos, em que isso pode vir a tornar-se um 

stress, e o ultimo fator se refere as conseqüências na qualidade da audição, e em casos extremos até a perda 

da mesma. 

No que concerne aos impactos oriundos da concentração de veículos, primeiramente são os 

responsáveis pelos problemas salientados anteriormente. Além disso, uma das questões que mais tem 

preocupado é a quantidade de acidentes e fatalidades ocorridas no transito. Sobre isso, Downey (1995) já 

colocava que na década de 1990 eram cerca de 250 mil óbitos ao ano e 10 milhões de feridos. No entanto os 

índices dessa natureza aumentam em escala global. 

Em um estudo realizado sobre acidentes com motociclistas na cidade de Uberlandia-MG, Silva (2007) 

colocou que em 2002, estimou-se que os acidentes de transito foram responsáveis pela morte de 1.18 milhão 

de pessoas no mundo todo (cerca de 3.242 mortes diárias) segundo o Informe Mundial sobre Prevenção dos 

Traumatismos Causados no Transito (IMPCT). Já no continente americano são cerca de 130 mil pessoas que 

morrem anualmente, e 1,2 milhões sofrem ferimentos. 

Para o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), e a Associação Nacional de Transportes 

Públicos (ANTP), acidente de transito é: 

 

“[...] evento ocorrido em via publica, inclusive calçadas, decorrente do transito de veículos e 
pessoas, que resulta em danos humanos e materiais. Compreende colisões entre veículos, 
choque com objetos fixos, capotamentos, atropelamentos e queda de pedestres e ciclistas 
(IPEA; ANTP, 2003, P.13)” 

 

Outro fator importante a ser destacado é o congestionamento, onde principalmente nas grandes 

cidades tem comprometido a sustentabilidade, pois o excesso de veículos sufoca a estrutura de circulação. 

Isso decorre em realidades em que o modelo de transporte individual feito por carro3 predomina em 

detrimento do modo coletivo. Assim a otimização da fluidez decai causando um gasto maior de tempo, 

prejuízos econômicos em algumas situações, e, sem contar nos danos a saúde.  



4. Transporte e mobilidade sustentável 

 

Ao se pensar ou, mormente propor um modo de transporte com uma mobilidade mais sustentável, 

muitos autores convergem para três pontos centrais, cujas premissas são a priori da natureza do 

desenvolvimento sustentável em si. Segundo Rodrigue e Contoins (2009), desenvolvimento sustentável se 

dimensiona a partir desses três vieses: 

 

 Equidade social – seria uma melhor distribuição dos recursos entre a geração atual comparando com 

os níveis e capacidade de produção também atual, e não se trata de programas assistencialistas. 

 Eficiência econômica – seria permitir um alto nível de eficiência econômica no que se refere aos 

recursos e força de trabalho. Foca na competitividade, flexibilidade na produção e prove bens e 

serviços para a demanda de mercado. 

 Responsabilidade ambiental – consiste na preservação e reutilização dos recursos, tentando eliminar 

de forma segura todos os resíduos que são gerados. 

 

No espaço de circulação, toda estrutura como as vias e as unidades de transportes (tipo de veiculo) 

são o principal suporte para a dinâmica e o desenvolvimento socioeconômico. Assim, a mobilidade urbana de 

forma sustentável é uma questão chave para uma melhora no ambiente e uma melhor coesão social na 

cidade. 

Ao tratar da questão da sustentabilidade e desenvolvimento social na Africa do Sul, Abbott (1997) traz 

algumas contribuições a partir da realidade da Cidade do Cabo, cujo espaço metropolitano vem tentando 

reestruturar as mazelas deixadas pelo legado da política do Apartheid.  A partir da enorme e visível 

segregação espacial gerada, sobretudo por questões raciais, dinamizar e integrar através de um transporte 

mais sustentável e acessível foi uma das tentativas. Na região de Phillip, uma das mais segregadas criou-se 

um corredor de transporte para interligar as pessoas as suas atividades de trabalho encurtando o espaço, e 

optou-se por um eixo com uso misto do solo justamente para que as áreas fossem dinamizadas pelo 

transporte. 

Assim, um dos programas para a melhoria do transporte, o “Moving Ahead” priorizou o uso de ônibus 

suburbanos como modal (Figura 3). Dessa forma, a meta do programa era a de que 80% das pessoas 

utilizassem do modo coletivo de transporte e não o individual. A grande questão é que atingir índices como 

esse é improvável, sobretudo em um país em que o modelo de transporte individual se encontra impregnado 



a muito tempo, e que apenas 25% da população utiliza o modo coletivo para o trabalho. Portanto, a despeito 

de iniciativas como essa de integração espacial, promover uma mobilidade mais sustentável é algo mais 

complexo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Ponto de ônibus no corredor Wetton- Lansdowe, em Cidade do Cabo, África do Sul. 
Fonte: Google Earth. 

 

Segundo Campos (2006), a mobilidade sustentável pode ser alcançada sob dois enfoques: o primeiro 

está relacionado a uma adequação na oferta do transporte ao contexto socioeconômico, trabalhando a 

questão da equidade social e os deslocamentos; já o segundo diz respeito à qualidade ambiental, em que 

deve ser pensado nas tecnologias e nos modos de transportes a serem utilizados.  

Corroborando com a autora supracitada, percebemos que no primeiro enfoque, equidade social pode 

gerar uma mobilidade mais sustentável. Isso consiste num modelo de transporte que seja acessível não 

somente no que tange a tarifação, mas muitos outros, que se refere a aspectos técnicos do transporte e 

também ao uso do solo de uma cidade.  

Sendo assim, em um primeiro aspecto podemos considerar que de acordo com o tamanho da cidade 

e da frota de veículos individuais, deve haver um racionamento do uso do mesmo, bem como incentivar para 

que mais pessoas possam utilizar o carro de forma solidaria4.  

Nesse sentido, atrelado a necessidade de “economizar” o consumo do espaço, a questão do modo de 

transporte coletivo, sobretudo o ônibus se torna crucial para a maioria das cidades. Nesse, a eficiência 

precisa ser melhorada para promover uma melhor acessibilidade. Uma das formas de melhorar isso é 

propiciar uma melhor integração tarifaria e espacial (com modos de transportes diferentes ou não); uma 

freqüência de atendimento melhor, ou seja, um intervalo curto de tempo entre um ônibus e outro na espera; 



uma melhor otimização no tempo das viagens5; pontos e terminais de espera adequados, e, por fim o 

incentivo ao uso de bicicletas e a possibilidade de haver uma integração entre ônibus x bicicleta, afim de que 

este complemente o trajeto6 (seja no inicio ou no final do itinerário) das pessoas, como pode ser observado 

em (Figura 4). 

O segundo aspecto seria no âmbito do planejamento urbano. É necessária uma melhor utilização do 

uso do solo no sentido de organizar melhor as atividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Posto de retirada e entrega de bicicleta em Londres, mediante aluguel. 
Fonte: CUNHA, (2010).  

 

Trata-se de uma tarefa complicada uma vez que isso pressupõe desconcentrar atividades e funções 

de áreas centrais para outras partes, gerando um processo de descentralização (CORRÊA, 1981). Embora 

não seja determinante, esse processo pode reorganizar o fluxo no espaço de circulação. 

Retomando os enfoques propostos por Campos (2006), o segundo que diz respeito a qualidade 

ambiental, pode-se associar a fatores como o consumo de energia, a qualidade do ar e a poluição sonora, 

como bem citamos anteriormente sobre o que compromete uma mobilidade mais sustentável. 

No aspecto específico da tecnologia existe a preocupação quanto ao tipo de combustível a 
ser utilizado no transporte público, em que pese a redução no consumo de combustíveis 
fósseis que provocam a emissão de dióxido de carbono (CO2). Desta forma, busca-se o uso 
de energias mais limpa como o gás e hidrogênio e a própria energia elétrica visando à 
melhoria da qualidade do ar (CAMPOS, 2006.p.5) 



A forma de energia utilizada tem sido uma das questões mais debatidas na atualidade, uma vez que a 

poluição do ar dentre os impactos é o mais prejudicial como aponta Black (2001). Entretanto, é importante 

salientar que a busca por recursos energéticos alternativos deve sempre condizer com o desenvolvimento 

sustentável, ou seja, dentro do limite dos recursos dispensados e sua cadeia de produção. 

5. PARA NÃO CONCLUIR 

 

Diante do exposto, percebe-se que pensar ou planejar um espaço onde a fluidez circule de modo 

mais sustentável envolve uma conjuntura ampla de fatores. Alem dos fatores já colocados aqui, vários outros 

não foram enfatizados como a questão política dos três instrumentos de ordenamento territorial de uma 

cidade: Planejamento urbano, planejamento de transportes e planejamento de circulação. 

O que se pode notar é que na realidade brasileira, por exemplo, esses três instrumentos nem sempre 

estiveram/estão em consonância ao passo em que muito se pensa o transporte de forma isolada do uso e 

ocupação do solo. Portanto pouco ameniza a problemática da mobilidade urbana se partir apenas da 

premissa da infra-estrutura e meios de transporte. As redes de transportes permitem a expansão urbana cada 

vez mais longe das áreas centrais. No entanto, enquanto a maior parte das funções se concentrarem em 

áreas centrais o problema do congestionamento, poluição e demais outros continuarão afetando o bem estar 

social e a mobilidade urbana. 

É necessário, portanto mudanças no âmbito cultural sobre como consumir o espaço de circulação. 

Historicamente impregnado em nossa sociedade, o modo de transporte individual feito por carro ainda se 

encontra aquém de ser substituído pelo coletivo, mesmo que seja de forma paulatina. Entretanto é de 

extrema importância haver uma amenização dessa problemática. 

Em suma, procuramos trazer nessa abordagem uma visão que leve a reflexão de como a mobilidade 

urbana, fenômeno esse intrínseco a dinâmica de um espaço de circulação, possa continuar acontecendo de 

modo a causar menos impactos em seu ambiente. Não se trata de uma abordagem utópica, tampouco que 

responda a todas as indagações presentes. Trata-se sim de pensar num espaço melhor organizado, em que 

a circulação atual aconteça com equidade de modo a satisfazer as necessidades de todos os seguimentos 

sociais, contudo sem comprometer as gerações de um futuro breve.    

 

 



NOTAS 

                                            
1 Docente do curso de Geografia da Universidade Estadual de Goiás-UEG, Unidade Universitária de Goiás. Mestre pela 
Universidade Estadual de Maringá-PR. Doutorando pelo Programa de Pós-Graduação da Unesp-Rio Claro-SP. Contato: 
geomobilidade@gmail.com 
 
2Harvey (1982), apud Vasconcellos, (2001, p.33), refere-se à cidade como sendo um ambiente construído: “o ambiente construído é 
um vasto sistema de recursos criados pelo homem, compreendendo valores de uso escrustrados no meio físico e que podem ser 
utilizados para produção, troca e consumo”  
 
3 Transporte individual pode ser considerado aquele que é feito a pé, por bicicleta, motocicleta ou carro.    
 
4 O termo solidário adotado aqui se refere a prática de incentivos a carona, por exemplo, onde pessoas que moram em uma mesma 
região podem se deslocar ao trabalho no mesmo veiculo, impactando menos no espaço de circulação. 
 
5 Esse fator não depende somente de uma estrutura melhor apenas, mas de uma melhora em todo o espaço de circulação como 
uma redução na quantidade de veículos e de um planejamento aproveite melhor o uso do solo pelo transporte publico 
 
6 O exemplo apresentado referente a cidade de Londres é uma realidade presente em muitos países considerados desenvolvidos e 
até mesmo em desenvolvimento. Trata-se de uma alternativa que complementa o percurso, sobretudo do trabalhador em pequenos 
trechos impedidos de ser realizado pelo transporte publico devido sua rigidez nas rotas. Assim, constitui um incentivo para a 
racionalização do transporte individual feito por automóvel. 
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