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O que é Mobilidade Urbana Sustentável? 
A mobilidade urbana sustentável é um conceito que se encaixa como política urbana, econômica e 
socioambiental, e se refere ao desenvolvimento da mobilidade urbana e transportes de forma responsável para 
com o meio ambiente. A sustentabilidade nesse ramo se apresenta a partir de empreendimentos que visam a 
redução de danos ambientais como a super ocupação do espaço urbano por transportes individuais, 
congestionamentos, emissão de gases, produção de resíduos automotivos, entre outros. 
                                                                                   https://mobapps.com.br/blog/2019/04/09/saiba-como-empreender-com-mobilidade-urbana-sustentavel/ 

Definição de Transporte Sustentável  
Um transporte sustentável é aquele formado por um sistema que permite as pessoas e as sociedades de satisfazer 
suas principais necessidades de acesso de uma maneira consistente e compatível com a saúde dos seres humanos 
e dos ecossistemas, sob o signo da equidade, para  as gerações e entre elas; funciona eficazmente, oferece 
escolhas dos modos de transportes e apoia uma economia dinâmica; limita as emissões e os dejetos de maneira a 
não ultrapassar a capacidade do planeta em absorvê-los, reduz ao mínimo o consumo de fontes não renováveis, 
reutiliza e recicla seus compostos e reduz ao mínimo os ruídos e a utilização da terra". 
http://www.ruaviva.org.br/mobilidade-sustentavel.html Acessado em 15/09/2019 
 

Mobilidade Sustentável: 
Tem como objetivo principal a redução dos impactos ambientais e sociais da mobilidade motorizada existente 
a)  busca a apropriação equitativa do espaço e do tempo na circulação urbana, priorizando os modos de transporte coletivo, a 
pé e de bicicleta, em relação ao automóvel particular. 
b)  promove o reordenamento dos espaços e das atividades urbanas, de forma a reduzir as necessidades de deslocamento 
motorizado e seus custos. 
c)  promove a eficiência e a qualidade nos serviços de transporte público, com apropriação social dos ganhos de produtividade 
decorrentes. 
d)  amplia o conceito de transporte para o de comunicação, através da utilização de novas tecnologias 
e)  promove o desenvolvimento das cidades com qualidade de vida, através de um conceito transporte consciente, sustentável, 
ecológico e participativo 
f)  promove a paz e a cidadania no trânsito 
g)  contribuí para a eficiência energética e busca reduzir a emissão de agentes poluidores, sonoros e atmosféricos 

 
A ERA PÓS AUTOMÓVEL : UM SONHO ? 

 
                                                                               

https://mobapps.com.br/blog/2019/04/09/saiba-como-empreender-com-mobilidade-urbana-sustentavel/ 
 

A Política Nacional de Mobilidade Urbana, normatizada pela Lei 12.587/2012 exige que todos os municípios com mais de 20.000 

habitantes apresentem o seu plano de mobilidade. O prazo de entrega dos planos foi estendido para 2018, uma vez que mais 

de 2000 municípios, dos cerca de 3300 que deveriam entregar seus planos, ainda não os desenvolveram. O principal motivo é 

a carência de qualificação técnica e de instrumentos de planejamento.  Nesse sentido, o Projeto de Mobilidade Sustentável 

cumpre uma importante função quando se propõe a aproximar o planejamento municipal do conhecimento técnico das 

empresas. O setor privado pode assim contribuir para a melhoria das nossas cidades, trabalhando próximo aos governos 

municipais ainda na fase de planejamento, mostrando um caminho possível de aceleração de processos em prol de cidades 

mais sustentáveis, onde o direito de ir e vir se pauta por soluções de baixo carbono e por altos níveis de eficiência e integração. 
https://cebds.org/blog/o-desafio-da-mobilidade sutentavel/?gclid=EAIaIQobChMI9vn4ke_T5AIVhwaRCh05pwCiEAAYAiAAEgLLsPD_BwE Acessado em 15/09/2019 

 

 
A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto 
dissertativo-argumentativo na modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema MOBILIDADE SUSTENTÁVEL: UM 
DESAFIO PARA AS CIDADES BRASILEIRAS, presentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, 
organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista. 
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