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RESUMO (150) palavras
Mobilidade sustentável é um conceito complexo construído por meio de regras e leis e
concretizado com a ação conjunta do governo e da sociedade. Para medir as metas definidas
para os princípios gerais de mobilidade sustentável existem vários métodos e indicadores.
A pesquisa relata as diferencias entre os princípios de mobilidade sustentável e a realidade na
área metropolitana de Brasília mostrando alguns indicadores. Os resultados apontam que uma
simples explicação do que o sistema institucional não consegue alcançar as metas não é
suficiente, pois toda a sociedade e as instituições privadas também não avançaram nessa
tarefa de melhorar as dimensões da mobilidade sustentável. Se reza para que seja repensado o
modelo institucional, sobretudo, os modelos de concessão e de gestão do transporte público
para que haja um beneficio em termos de serviços para população e redução de poluição. Se
reza também para políticas e programas integrados na gestão do território.

RESUMO EXPANDIDO (600-1000) palavras
A mobilidade urbana sustentável depende, na sua construção, da sociedade brasileira e pode
ser acelerada por meio do amparo legal, financiamentos adequados, e uma clareza de
orientações do governo para publica administração de estados e municípios. A construção de
uma mobilidade sustentável se faz iniciando com a rede e o serviço urbano de transportes e se
complementa com mobilidade e acessibilidade até acrescentar a dimensão de
sustentabilidade. Pode-se colocar, entretanto, que a sustentabilidade é uma qualidade
intrínseca às diferentes dimensões de mobilidade urbana, ou seja, existe um transporte
sustentável uma mobilidade sustentável e uma acessibilidade sustentável. Em outras palavras
o conceito de mobilidade urbana sustentabilidade está ligado às dimensões da mobilidade e
também se torna dimensão em si e faz parte do conceito de metrópoles sustentáveis.
O conceito complexo de mobilidade urbana sustentável é definido no Brasil por meio de leis e
dos programas dos Ministérios do Meio Ambiente e das Cidades, entre outros. Porém o

mesmo conceito deve necessariamente abranger os privados, não somente empresas, mas
também o cidadão que deve se engajar para alcançar uma qualidade da vida melhor.
Assim os princípios básicos da mobilidade sustentável são segundo o Ministério das Cidades:
direito ao acesso universal, seguro, equânime e democrático ao espaço urbano; participação e
controle social sobre a política de mobilidade; direito à informação sobre a mobilidade, de
forma a instrumentalizar a participação popular e o exercício do controle social;
desenvolvimento das cidades, por meio da mobilidade urbana sustentável; universalização do
acesso ao transporte público coletivo; acessibilidade das pessoas com deficiência ou com
restrição de mobilidade; políticas públicas de transporte e trânsito, nacional de mobilidade
urbana sustentável articuladas entre si e com a política de desenvolvimento urbano e de meio
ambiente; mobilidade Urbana centrada no deslocamento das pessoas; transporte coletivo
urbano como um serviço público essencial regulado pelo Estado; paz e educação para
cidadania no trânsito como direito de todos.
Estes princípios foram testados com uma pesquisa na área urbana de Brasília que mostra os
avanços e os gargalhos entre os princípios e a realidade mostrando percursos ainda a serem
explorados para que a utopia possa se tornar o foco de politicas e ações de todos para uma
mobilidade sustentável nos próximos anos. A pesquisa na área metropolitana de Brasília e os
indicadores mostram a insustentabilidade do atual modelo institucional, ou seja, as faltas da
organização e a gestão pública para alcançar as metas de mobilidade e a sustentabilidade.
Podem se citar como maiores causas: a falta de planejamento estadual e municipal, a falta de
uma instituição metropolitana de transportes, falhas do modelo de serviço de transporte
público urbano. Na esfera da governança privada há também um problema de uma necessária
reorganização da mobilidade devida as mudanças dinâmicas dos fluxos pendulares, sobretudo,
de trabalhadores e estudantes. A deslocação e realocação de indústrias e serviços, a
concentração de serviços comerciais em grandes centros, a construção de faculdades
particulares de ensino são sem dúvidas decisões de grande impacto no território e na
mobilidade que não podem ser atribuídos somente aos governos.
Outro elemento de natura exógena observado na pesquisa que aumenta problemas de
mobilidade são os assentamentos irregulares, as chamadas áreas subnormais de habitação,
que se desenvolvem a medida do aumento da população carente de serviços e que precisa de
serviços de transporte público. Ligado a estas, mas não exclusivamente1 gerado nessas há o
transporte irregular. Acredita-se que se concentra aqui o maior desafio para mobilidade
sustentável, pois se não mudar estes dois fenômenos, o primeiro com um planejamento
urbano e uma solução do problema fundiário, e o segundo com uma maior flexibilidade e
organização do transporte público coletivo, usando também uma matriz energética melhor,
haverá sempre uma mobilidade sustentável localizada em alguma área por uma parte da
população, mas não por todos os brasileiros.
O artigo se divide em três partes. Uma primeira aponta para definições de mobilidade
sustentável e o arcabouço legal no Brasil e indicadores comprando alguns nacionais e
internacionais. Uma segunda mostra o fenômeno mobilidade sustentável na área
metropolitana de Brasília usando indicador de externalidades. Uma terceira parte tenta
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mostrar os problemas ligados ao quadro institucional para perseguir a mobilidade urbana
sustentável nas metrópoles (em particular na área metropolitana de Brasília). Para mobilidade
em particular deve-se avaliar o que se pretende planejar conjuntamente para assentamentos
irregulares, desenvolvimento urbano e transporte público coletivo. Em definitiva o aumento
do transporte público coletivo é uma das soluções mais de baixo custo para aumentar a
mobilidade sustentável, pois com uma adequada matriz energética se concentra em poucos
meios de transporte a maioria dos movimentos pendulares.
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