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RESUMO

O planejamento e sustentabilidade urbana é um tema que ganha cada vez mais notoriedade, apesar de não ser novo, já que em 1996 a OCDE e o Banco Mundial já

evidenciavam a necessidade de se repensar os padrões dos transportes e deslocamentos, tendo em vista modelos que considerassem a sustentabilidade. Para o contexto

brasileiro destaca-se a relevância da Política Nacional de Mobilidade Urbana (2012) como uma oportunidade para superar os desafios e promover a sustentabilidade urbana, e os

desafios para a gestão da mobilidade e acessibilidade. Nesta perspectiva, o presente trabalho tem como principal objetivo analisar os problemas, definições e reflexões

relacionadas com os conceitos de mobilidade e acessibilidade urbanas sob a perspectiva do planejamento urbano sustentável. Os procedimentos metodológicos envolvem uma

pesquisa exploratória. Inicialmente será realizado um levantamento bibliográfico sobre o tema sustentabilidade urbana. Na segunda etapa serão explorados assuntos na literatura

nacional que trazem experiências praticadas em algumas importantes cidades brasileiras, procurando-se obter dados básicos para discussão e reflexões acerca dos temas

acessibilidade e mobilidade urbana sustentáveis. Justifica-se a pesquisa por tomar o planejamento desses espaços públicos para a uma discussão sobre a sustentabilidade das

cidades e a mobilidade urbana, que se apresentam de modo cada vez mais relacionados. Nos primeiros resultados se pode averiguar que a difusão da urbanização, nos moldes

que tem sido materializada no Brasil, leva a um padrão de “desenvolvimento” que em muitos casos seria mais adequado chamar de crescimento, nomeadamente horizontal. 

Esperam-se ainda a compreensão mais ampla do tema mobilidade urbana, que vai além do debate sobre transporte urbano, abrange questões multisetoriais no âmbito do

desenvolvimento urbano, os quais condicionam as formas de locomoção cotidiana, que por sua vez, refletem nas condições de saúde e qualidade de vida das pessoas.
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