
INTRODUÇÃO

CIDADE E MOVIMENTO: MOBILIDADES E INTERAÇÕES NO 
DESENVOLVIMENTO URBANO1

Este livro é resultado de uma fecunda parceria entre o Ipea e o Instituto de Políticas 
de Transporte e Desenvolvimento (ITDP) do Brasil, iniciada em 2013. Publicado 
em inglês e português, o livro reúne treze capítulos, que abordam o tema da cidade 
e do desenvolvimento urbano a partir da lógica dos movimentos. 

Usualmente, tanto nas ciências quanto nas políticas públicas, a abordagem do 
tema das cidades e do desenvolvimento urbano tem forte relação com os lugares de 
permanência, com ênfase no lugar da habitação, além dos demais lugares onde são 
exercidas atividades cotidianas. A distribuição de equipamentos, infraestruturas e servi-
ços – bem como o uso do solo – organiza fortemente a análise da cidade e do urbano. 

Ou seja, a circulação de bens, pessoas e ideias é usualmente tratada a partir 
do conjunto de fixos que possibilitam, demandam, intensificam ou até mesmo 
restringem as diversas formas de deslocamento. Tratar da cidade e do desenvol-
vimento urbano tomando-se como ponto inicial os movimentos que animam a 
vida de relações – entre pessoas e destas com os fixos – nos lugares, ainda que seja 
preocupação presente nos mais diversos estudos, não é necessariamente o ponto 
de partida analítico mais comum.

Os estudos acerca das mobilidades urbana, física e simbólica vêm, entretanto, 
crescendo em importância, em função da multiplicação e da intensificação dos des-
locamentos diários, bem como das inúmeras técnicas desenvolvidas e adaptadas ao 
ato de deslocamento. Nesse caso, inclusive se considerando todas as formas possíveis 
na atualidade de deslocar-se, sem haver, por exemplo, mudança efetiva do lugar de 
permanência. Da mesma forma, multiplicam-se os métodos de análise e as teorias, 
criando-se espaço para novas e mais adaptadas estruturas explicativas e propositivas.

Este livro, resultado de esforços coletivos inovadores, busca colocar a mobi-
lidade como categoria principal da leitura e da análise do espaço urbano. A ideia 
de mobilidade aparece aqui como parte efetivamente integrante dos processos 
de urbanização, que resultam em novas formas e experiências urbanas. Nosso 
objetivo, ao unir os autores presentes nesta publicação, foi ir além da discussão 
da mobilidade em si, ao promover uma leitura da mobilidade, sobretudo a partir 
de aspectos explicativos das condições dos lugares e das regiões. A mobilidade é 
vista, portanto, como um processo socioespacial, uma complexidade que se parti-
culariza nos lugares em função de suas características sociais e espaciais – ou seja, 
um processo que encerra uma totalidade, mas que se define diferentemente em 
função da formação de cada lugar. 

1. Os organizadores agradecem a João Pedro Rocha pelo apoio.
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A publicação foi primeiramente idealizada no rastro das manifestações sociais 
que aconteceram em diversas cidades brasileiras, em junho e julho de 2013. Pode-
-se dizer que, pela primeira vez no Brasil, a temática da reforma urbana ganhava 
destaque nacional: não apenas a mídia, mas também parte expressiva dos automo-
bilistas, comprou naquele momento a ideia de que a solução passava pela melhoria 
das condições do transporte coletivo.

Há também o fato de que uma nova classe média em ascensão – que no Brasil 
adquiriu seu automóvel nos anos recentes de crescimento e distribuição relativa 
de riquezas – percebeu que o convite que lhe foi feito para a “modernidade”, de 
enfim ter um carro particular, não passou de ilusão. O trânsito nas cidades, que 
nos últimos dez anos tiveram sua frota de automóveis duplicada, degradou-se 
completamente, levando consigo todo o sistema de transporte coletivo. Até mesmo 
aqueles sistemas com infraestruturas exclusivas – como metrôs, trens e corredores 
de ônibus como bus rapid transit (BRT) – passaram a rodar com sobrecarga oca-
sionada pela maior demanda de uma população que passou a consumir não apenas 
produtos comprados em lojas, mas também espaço urbano.

As lutas sociais iniciadas em 2013 nas cidades brasileiras tiveram o acesso ao 
transporte público como bandeira de revolta e união. O que estava sendo colocado 
à sociedade traduzia entretanto algo mais que uma disputa pelo valor da tarifa do 
transporte coletivo, tema usado como estopim do processo.  

O debate colocado nas cidades era aquele que poderia ser resumido como a 
crise do espaço público; a crise do espaço da cidade e sua repartição com os novos 
convidados ao mundo do consumo e, por que não, a uma cidadania, ainda que 
em formação. 

A cidade, que vive em função dos deslocamentos, quando vê esses se inter-
romperem, quando é obrigada a lidar com bloqueios à livre circulação, quando 
o trem e o metrô ficam superlotados, passa a assistir ao aumento da fricção entre 
corpos e objetos, o que eleva também a pressão política e a temperatura social. 

Esse pequeno e parcial relato de um momento importante das lutas urbanas 
no Brasil é necessário para contextualizar a ação do Ipea na produção e na promoção 
do conhecimento, que viabilize o aprimoramento das políticas públicas no país. 

A partir de então, um grupo de pesquisadores do instituto passou a pro-
duzir uma série de notas técnicas, estudos e subsídios para o debate da questão.  
Em poucos meses, foram detalhadas diversas alternativas de políticas para dar 
conta da melhoria da qualidade do transporte e do trânsito nas cidades brasileiras. 
O Ipea apresentou cada uma destas no grupo de trabalho criado pela Presidência 
da República ainda durante as manifestações, bem como deu ampla divulgação 
do conhecimento produzido junto ao Legislativo federal, a prefeituras, aos 
movimentos sociais e à mídia em geral.
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Passado pouco tempo dos fatos relatados, havia entre técnicos do Ipea uma 
clara necessidade de retomar o entendimento mais profundo acerca do conceito 
de mobilidade, bem como de trabalhar a crise urbana instalada para além da sua 
simples, mas mais notável, expressão – ou seja, o uso do sistema de transporte.

Está presente também nesse esforço uma busca de superação da clássica sepa-
ração entre as ciências e as práticas associadas ao transporte e ao trânsito, daquelas 
associadas ao urbanismo e à sociedade. A mobilidade – essa condição inerente ao 
ser humano, que aqui é melhor ser tratada no plural; ou seja, as mobilidades – 
qualifica o cotidiano dos sujeitos e dos lugares, as cidades. 

Trata-se então de analisar a formação e a configuração do espaço urbano 
e do espaço social em sua complexidade intersetorial, transversal, para buscar a 
compreensão dos movimentos das pessoas, superando não apenas conceitual e 
metodologicamente, mas também em nível empírico, a separação entre os des-
locamentos e as condições daqueles que os realizam, bem como as qualidades do 
lugar onde o espaço urbano e o espaço social se realizam.

A mobilidade cotidiana – ou seja, o movimento diário de pessoas na cidade, 
as viagens realizadas diariamente, de curta duração, sem mudança do local prin-
cipal de permanência – pode não somente ser tratada de maneira convencional, 
mas também pode ser vista como algo bastante mais complexo e com capacidade 
significativamente maior de explicação do fato urbano e de intervenção nas con-
dições de seu desenvolvimento.  

A proposta aqui é de enfocar como a mobilidade cotidiana, ou como al-
gumas das características de sua configuração (o modal, a regulação etc.), está 
intimamente associada com outras formas de mobilidade: algumas, que se dão no 
espaço enquanto materialidade – ou seja, envolvem deslocamentos físicos; outras, 
que implicam deslocamentos sociais ou simbólicos, mas todas estas relacionadas.

A mobilidade cotidiana é abordada a partir dessas outras formas de mobilidade 
(social, residencial, das migrações temporárias, como o turismo, das migrações de 
longo prazo, ou até mesmo a mobilidade das trajetórias de vida, da infância até a 
velhice). Busca-se também enfocar as mobilidades a partir das condições estruturan-
tes do urbano, que afetam cada uma dessas formas e, por conseguinte, determinam 
e/ou influenciam o desdobrar das condições para o exercício das demais formas de 
mobilidade; em especial, a mobilidade cotidiana. 

Olhar a mobilidade cotidiana como um sistema de mobilidades, no qual a 
mobilidade social2 é a que tem hoje a mais nítida correlação com a mobilidade 
cotidiana e acarreta fortes impactos no sistema de transporte, tornou-se necessidade 

2. Nos últimos dez anos, 30% dos brasileiros acederam à classe média e tiveram seu modo de vida transformado.
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e responsabilidade para um grupo de pesquisadores do Ipea, reunidos sobretudo 
na Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais (Dirur).

Surgiu então a parceria com o ITDP do Brasil, originalmente organização 
não governamental (ONG) e sem fins lucrativos, que nasceu em 1985 nos Estados 
Unidos, com o objetivo de promover transporte sustentável. O escopo de atuação 
do instituto tem como foco principal o trabalho de pesquisa e elaboração de pro-
posições em conjunto com governos e organizações da sociedade civil. O objetivo 
é o de produzir e divulgar conhecimento aplicado que transforme as políticas 
urbanas e políticas de transporte em políticas integradas de cidades, de cidades 
para as pessoas, e não para os automóveis, simplesmente.

Desde o início dessa parceria esteve presente a ideia de, juntos, produzirmos 
conhecimento novo, em linguagem acessível, que pudesse atingir – em função 
de sua utilidade e qualidade – os gestores públicos e também aqueles que estão 
preocupados ou militando por alternativas e soluções para que se viva com mais 
qualidade nas cidades, interagindo e fazendo viver a cada momento os contatos na 
diferença, com respeito aos modos de transporte e aos modos de vida.

De maneira geral, nas cidades brasileiras – bem como nas cidades norte-
-americanas, onde surgiu o ITDP –, o uso do transporte coletivo é, a princípio, 
diretamente associado às classes sociais de renda mais baixa ou aos migrantes.  
A proposta desse instituto de produzir conhecimentos e mecanismos que levem 
e associem o desenvolvimento urbano aos eixos e às linhas de transporte coletivo 
constituiu, dessa maneira, uma lógica de transformação e reforma da cidade.

Ao mesmo tempo, levar qualidade ao sistema de transporte, acessível e univer-
sal, é convidar as demais classes sociais a fazerem uso sistemático de um sistema que 
passa assim a ser mais eficiente, ao servir a todos de forma equitativa. Logo, tratar 
do sistema de transporte coletivo como parte da política de desenvolvimento urbano 
é também tratar de outras formas de mobilidade, sobretudo sociais e simbólicas.

É reconhecidamente comum que se trate da questão da mobilidade cotidiana, 
aquela do dia a dia, por meio da análise dos sistemas de transporte, de suas caracte-
rísticas, seu uso e sua regulação, bem como da relação deste com o espaço urbano 
tratado. Essa maneira clássica de tratar de mobilidade, modos e meios, além de 
acessos e acessibilidade, é de fundamental importância para a descrição e a análise 
da configuração urbana, de condições e possibilidades presentes no espaço urbano 
para a realização dos movimentos de pessoas, objetos e ações.

As contribuições presentes neste livro buscaram – de maneiras diversas, se-
gundo metodologias próprias e focando temáticas distintas – tratar dos pactos e 
impactos históricos, sociais e políticos, os quais definem e caracterizam a estrutura 
socioespacial que fundamenta o sistema de mobilidade. 
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Nesse sentido, os capítulos que se seguem tratam desde a criação de vazios 
urbanos e do processo de periferização, como resultante de dinâmicas e pactos do 
setor imobiliário e das políticas públicas de habitação e urbanização, até a compre-
ensão de como as formas urbanas estão associadas às escolhas políticas de modos 
e meios de deslocamento, tratando de seus impactos nas condições de realização 
dos demais modos, além das outras formas de mobilidade.

PLANO DA OBRA

O esforço representado por este livro visou explorar não apenas aspectos que re-
velem as ligações sistêmicas entre formas de mobilidade, mas também   aspectos 
determinantes de certas estruturas sociais e infraestruturas urbanas. Houve também 
o entendimento da necessidade de avançar em concepções teórico-aplicadas – ou 
seja, ir adiante na concepção e na justificativa de marcos explicativos mais amplos, 
que revelem decisões políticas de longo prazo ou até mesmo estruturas sociais, a 
exemplo da segregação urbana, exclusão socioespacial etc. 

Apresenta-se, ainda, da parte de vários dos autores, a necessidade de revelar 
experiências concretas e ilustrativas, que buscaram o entendimento mais amplo do 
urbano, ao tratarem de questões cotidianas da cidade e suas relações com o sistema 
de mobilidade, e vice-versa. Fazem parte dessa perspectiva os esforços em explorar 
a qualidade do projeto urbano, do ambiente construído, da paisagem, chegando 
à possibilidade de acesso aos bens de produção e consumo. 

Assim, o capítulo 1, Mobilidade, uma abordagem sistêmica, de Renato Balbim, 
trata do conteúdo polissêmico do conceito de mobilidade. A partir de uma perspectiva 
primeiramente histórica, resgata-se o termo circulação e seu uso nas ciências até chegar 
ao termo mobilidade. Em seguida, propõe-se um debate entre autores clássicos –  
como Max Sorre, Foucault e Raffestin –, no sentido de se discutir e aprofundar o 
entendimento do conceito de mobilidade. O objetivo colocado pelo autor é revelar 
a condição sistêmica entre as diversas formas de mobilidade, físicas ou simbólicas, 
apresentada de maneira sistematizada. A problemática discutida é aquela que passa 
a orientar os demais debates e ideias presentes neste livro. 

No capítulo 2, O significado da mobilidade na construção democrática da cidade, 
Jorge Luiz Barbosa incorpora a dimensão política ao debate sobre a mobilidade 
urbana, tendo como hipótese o trunfo que o domínio e o manejo de escalas de 
mobilidade representam para os atores (governos, empresas e cidadãos) que os 
detiverem, sob a vigência da metropolização – processo que acentua a homoge-
neização do espaço, intensifica sua fragmentação e altera a hierarquia dos lugares. 
Em um cenário de urbanização do território, aprofundam-se as desigualdades de 
oportunidades, que tornam os trabalhadores urbanos cada vez mais dependentes 
de (longos) deslocamentos, que lhes roubam tempo de descanso, lazer, estudo 
e prazer. Configura-se, assim, esfera pública de disputa política pelo domínio e 
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controle social das escalas de mobilidade, em uma exigência de transformação do 
sentido do urbano: a democratização da mobilidade corresponde à construção 
renovada da cidade, tornando-a obra compartilhada.

O capítulo 3, Mobilidade cotidiana, segregação urbana e exclusão, de Eduardo 
Alcântara de Vasconcellos, acrescenta às duas contribuições anteriores um conjunto 
de análises que demonstram empiricamente os impactos dos deslocamentos em 
veículos motorizados sobre a vida dos brasileiros, decorrentes de aumentos do con-
sumo do espaço viário – com restrição a outros usos –, do tempo de viagem e do 
uso de energia, assim como da emissão de poluentes. A análise configura consumos 
da mobilidade desiguais e distingue quem paga de quem efetivamente se beneficia 
da mobilidade, concluindo que se referir a investimentos no sistema viário – da 
forma como é feito atualmente, como democráticos e “equitativos” – é um mito nas 
cidades brasileiras. Há, portanto, tratamentos diversos da mobilidade pela política 
pública, podendo esta tanto ser desprezada como precariamente atendida, apoiada 
e forjada, ou protegida e adulada, conforme o modo de transporte considerado.

O capítulo 4, Planejamento integrado, organização espacial e mobilidade sus-
tentável no contexto de cidades brasileiras, de Antônio Nelson Rodrigues da Silva, 
Marcela da Silva Costa e Márcia Helena Macêdo, discute o conceito de mobilidade 
urbana sustentável, que vai além dos planejamentos setorizados da circulação, dos 
transportes ou do uso do solo. Os autores descrevem o desenvolvimento de ferra-
menta adequada à mensuração das condições de mobilidade, o Índice de Mobili-
dade Urbana Sustentável (Imus), e o aplicam a seis cidades brasileiras. Com isso, 
ficam evidenciados aspectos de melhor desempenho da política pública (formação 
e capacitação de gestores, elaboração de planos diretores e legislação urbanística), 
ao lado de aspectos negativos, atribuíveis ao descontrole do crescimento urbano 
nas últimas décadas, à centralização dos equipamentos públicos e à periferização 
das áreas residenciais.

A proposta do capítulo 5, A cidade como resultado: consequências de escolhas 
arquitetônicas, de Vinícius M. Netto, é examinar a própria produção da cidade 
segundo seus efeitos – não necessariamente intencionados, mas cumulativos no 
tempo e capazes de se enraizar no espaço – sobre a apropriação do espaço urbano 
e a mobilidade, tendo como recorte principal a cadeia de implicações decorrentes 
da fixação de determinado modelo de arquitetura, corrente e generalizado, que 
leva à redução do movimento de pedestres e ao estímulo da dependência dos des-
locamentos em veículos motorizados. Apresentando evidências desses efeitos em 
grandes cidades brasileiras, o texto discute como quebrar um padrão que emerge 
de racionalidade parcial, caraterística dos atores especializados na produção do 
espaço, por meio da mobilização de mais atores: das esferas técnico-científica e 
normativa, como também dos usuários do espaço urbano. 
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No capítulo 6, Arquitetura moderna brasileira e o automóvel: o casamento do 
século, Fernando Luiz Lara também aponta, assim como nos dois capítulos anteriores, 
para características da insustentabilidade do modelo de desenvolvimento urbano 
brasileiro. Nesse caso, trata-se da consolidação de duas hegemonias: a de um modelo 
de arquitetura – e de cidade – moderna, em que a fluidez da circulação, associada 
ao uso do automóvel, predomina sobre as características constituintes das demais 
funções urbanas edificadoras da urbanidade. O texto descreve esse casamento ao 
longo do século XX – especialmente nas grandes cidades –, e analisa, em especial, 
a expansão urbana baseada no uso do automóvel, a política industrial favorável ao 
seu uso, bem como aponta com precisão o desenvolvimento da arquitetura moderna 
brasileira, por meio de edifícios emblemáticos para a descrição do tema em pauta.

O capítulo 7, Plano Diretor Estratégico de São Paulo (PDE-SP): análise das estra-
tégias sob a perspectiva do desenvolvimento orientado ao transporte,  de Iuri Barroso de 
Moura, Gabriel Tenenbaum de Oliveira e Aline Cannataro de Figueiredo, explora as 
estratégias construídas no PDE-SP, à luz dos princípios do desenvolvimento orientado 
ao transporte de massa (TOD, na sigla em inglês), que estimula ocupação adensada 
e compacta, com uso misto do solo, próximo a estações de transporte público de 
alta capacidade. Fruto de processo participativo e sancionado em 2014, destacam-se 
no PDE-SP as estratégias que propõem socializar os ganhos da produção da cidade, 
assegurar o direito à moradia digna, melhorar a mobilidade urbana, qualificar a vida 
urbana nos bairros, orientar o crescimento da cidade nas proximidades do transporte 
público, reorganizar as dinâmicas metropolitanas e promover o desenvolvimento 
econômico da cidade – aqui examinadas em detalhe e correlacionadas à abordagem 
TOD, incluindo-se recomendações para sua efetiva implantação.

No capítulo 8, Um olhar possível sobre o conceito de mobilidade e os casos da 
favela da Maré e do Complexo do Alemão, Jailson de Souza Silva, Eliana Souza 
Silva, Renato Balbim e Cleandro Krause também propõem a discussão de um 
conceito, desta vez, de mobilidade plena, que transcende a mobilidade física e leva 
em conta formas efetivas de restrição – e de desejada ampliação – das condições 
de mobilidade simbólica dos moradores de assentamentos precários, afirmando-se 
como um direito. Os autores trazem dois retratos da mobilidade em favelas do Rio 
de Janeiro: da Maré, por meio dos resultados de pesquisa amostral, na qual ficam 
evidenciados distintos comportamentos de mobilidade, conforme a característica 
socioeconômica considerada; e do Complexo do Alemão, por intermédio dos con-
teúdos mais frequentes nas falas dos moradores que participaram de grupos focais, 
nos quais foram discutidas realidades e expectativas, bem como suas percepções 
sobre o tema das fronteiras – físicas e simbólicas –, durante as obras da intervenção 
urbanística do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

O capítulo 9, Mobilidade transfronteiriça: entre o diverso e o efêmero, de Rosa 
Moura e Nelson Ari Cardoso, trata da vida cotidiana de relações na fronteira e 
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utiliza, entre outras, informações recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) sobre a migração internacional e os deslocamentos pendulares 
de brasileiros ao exterior, para trabalho e/ou estudo. A fronteira – geralmente vista 
como separação – é tratada aqui como zona de contato, especialmente nas cidades 
contíguas, que se estendem entre o Brasil e os países vizinhos, estando a interação 
propulsada pelas diferenças entre estes. Os dados permitem o reconhecimento de 
um padrão do perfil dos migrantes, em que os latino-americanos têm presença mais 
expressiva nas aglomerações transfronteiriças, caracterizando-se movimentação com 
possibilidade de não romper contatos e laços identitários com o local de origem, 
ainda que as migrações se devam a motivos diversos. Quanto aos movimentos 
pendulares – que não implicam mudança de domicílio, portanto –, os fluxos têm 
sua origem concentrada em grandes centros urbanos brasileiros e, a seguir, nos 
municípios fronteiriços; de qualquer modo, são fluxos importantes na extensão da 
faixa de fronteira, seja pelo volume absoluto, seja pela proporção sobre o total dos 
fluxos. O trabalho que cruza fronteiras, recorrentemente, demanda a atenção de 
políticas públicas adequadas, assim como a hibridização de culturas e a fugacidade 
de identidades – afinal, tais movimentos sugerem a busca pela realização de direitos 
inalcançados no local de origem. 

No capítulo 10, Mobilidades nas regiões metropolitanas brasileiras: processos 
migratórios e deslocamentos pendulares, Paulo Delgado, Marley Deschamps, Rosa 
Moura e Anael Cintra aprofundam a análise das relações entre essas duas mo-
dalidades de mobilidade e ressaltam as mudanças pelas quais vêm passando no 
Brasil: por um lado, há maior complexidade dos padrões de migração, com mais 
deslocamentos de curto prazo e trocas intrarregionais, e menos migrantes de lon-
ga distância; por outro lado, o crescimento dos espaços metropolitanos em suas 
periferias e a consequente dissociação entre local de moradia e local de trabalho 
acarretam aumento dos movimentos pendulares, que também se mostram mais 
complexos. Os estudos demonstram que a pendularidade crescente se caracteri-
za como estratégia importante para qualquer trabalhador, e não apenas para os 
migrantes. Mas o fluxo mais importante – para todos e ainda mais relevante para 
os imigrantes intrarregionais – é o que envolve deslocamentos da periferia para 
o polo, caracterizando, no último grupo, manutenção do vínculo de trabalho no 
polo e mudança de residência, provavelmente devido ao custo da moradia, do 
polo para a periferia.

O capítulo 11, O impacto da formalidade do trabalho e da inserção urbana 
no deslocamento casa-trabalho, de Vicente Correia Lima Neto e Vanessa Gapriotti 
Nadalin, realiza análises sobre o trabalho baseadas – assim como o capítulo anterior –  
em dados do Censo Demográfico do IBGE, mas individualizadas conforme o 
vínculo laboral seja formal ou informal. Busca-se comprovar possível substituição 
entre localização da moradia e custo/tempo de deslocamento ao local de trabalho: 
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a hipótese dos autores é que a formalidade relativizaria a necessidade de morar mais 
próximo ao trabalho, em comparação com um trabalhador de renda semelhante, 
mas em situação informal – hipótese que emana de tendências recentes, de cresci-
mento tanto do tempo de deslocamento nas regiões metropolitanas (RMs), como 
da formalização dos empregos e da consequente disponibilidade de subsídio, sob 
a forma de vale-transporte. A hipótese de pesquisa foi testada a partir da estimação 
em um modelo, realizando-se análise exploratória de dados do Censo Demográfico 
2010 para cinco regiões metropolitanas, de modo a explicar a variável tempo de 
deslocamento. A análise dos determinantes comprova a hipótese, ao mostrar acrés-
cimos do tempo de deslocamento dos indivíduos – em todas as RMs –, devido à 
situação laboral formal. Por sua vez, entre as variáveis que mais reduzem o tempo 
de deslocamento dos trabalhadores, estão a renda, a inserção metropolitana (menor 
distância ao centro metropolitano) e a posse de veículo automotor pela família.

No capítulo 12, Inserção urbana de habitação de interesse social: um olhar sobre 
mobilidade cotidiana e uso do solo, de Clarisse Cunha Linke, Bernardo Serra, Fernando 
Garrefa, Débora Cristina Araújo, Simone Barbosa Villa, Vanessa Gapriotti Nadalin 
e Cleandro Krause, encontram-se reunidas contribuições do ITDP, da Universidade 
Federal de Uberlândia (UFU) e do Ipea, sob duas abordagens: análise dos resultados 
de pesquisa em empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida, na qual 
se mostram impactos distintos do novo habitat sobre as condições e os custos de 
transporte e moradia; e avaliação da inserção urbana de cada empreendimento, com 
base na acessibilidade em relação à oferta de empregos formais, transporte público, 
equipamentos, comércio e serviços, assim como de seu desenho e sua integração com 
o entorno. Do exame da inserção urbana, depreende-se que nenhum dos empreen-
dimentos analisados – nos municípios de São Paulo, Rio de Janeiro e Uberlândia – 
apresentou condições plenamente aceitáveis de acesso às oportunidades urbanas e de 
integração no espaço urbano. O método utilizado apontou, assim, temas concretos 
a serem considerados para o aprimoramento do programa como um todo.

O capítulo 13, A regulação dos serviços de mobilidade urbana por ônibus no 
Brasil, de Alexandre de Ávila Gomide e Carlos Henrique de Carvalho, coloca em 
exame o modo predominante de deslocamento urbano motorizado no país, ao 
apresentar argumentos técnicos e políticos que justificam a regulação dos serviços. 
O texto descreve variáveis regulatórias selecionadas, de modo a construir referen-
cial para a análise de novos modelos regulatórios, conforme vêm sendo adotados 
pelas cidades brasileiras; tais variáveis são agrupadas de acordo com seus impactos 
potenciais na qualidade dos serviços e em sua economicidade, bem como no or-
denamento territorial. Por fim, reconhece-se que a participação social na política 
de regulação do transporte coletivo não é prática comum nem efetiva no Brasil, 
colocando-se como desafio a ser superado. Admite-se também que é desafiadora 
a tarefa de construir – na inexistência de modelos ótimos e acabados – a melhor 
combinação de atributos regulatórios para cada situação específica. 




