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RESUMO

O projeto de iniciação científica Estudo da Mobilidade Sustentável em João Monlevade  aborda um tema de significativa complexidade e importância para os contextos urbanos

de muitas cidades ao redor do mundo. É sabido que a mobilidade urbana é um fenômeno inerente a sociedade durante toda a sua civilização, desde as configurações dos

primeiros centros comerciais até os dias contemporâneos.

Atualmente, a ideia de sustentabilidade assumiu uma proporção transdisciplinar e passou a ser também objeto de estudo comum ao da mobilidade urbana, exigindo assim dos

estudiosos analises mais complexas das relações dos fatores econômicos, sociais e ambientais como subsídios de planos e ações de organização e harmonização do convívio

social no meio urbano.

Para a consecução deste estudo, definiu-se como seu objetivo principal a análise da mobilidade urbana do município de João Monlevade (MG) por meio do uso de indicadores e

a partir das diretrizes do Plano Diretor do Município, visando enriquecer e aperfeiçoar os estudos sobre o tema, bem como a sua aplicação no ambiente urbano de uma cidade de

pequeno porte.

Para tanto é necessário a identificação dos conceitos que estruturam o referencial de mobilidade urbana sustentável, o estudo da evolução histórica da cidade e de seu

desenvolvimento urbano, e a seleção dos indicadores com potencial de aplicação no contexto sociológico dessa cidade.

A metodologia empregada consiste num estudo bibliográfico e documental como condicionante para a análise dos conceitos de sustentabilidade, mobilidade e planejamento

urbano. As informações levantadas estão sendo submetidas a critérios de análise qualitativa para potencialização de seu uso no Plano Diretor do Município.

Os resultados esperados são decorrentes da análise da correspondência do IMUS com o contexto urbano de João Monlevade (MG) e do potencial de uso deste Índice na

construção de diretrizes e ações de planejamento e ordenamento territorial pactuadas coletivamente.
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