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A mobilidade urbana, ou seja, a condição que determinada cidade oferece de locomoção, 

graças aos sucessivos crescimentos populacionais tornou-se essencial e sua falta pode causar 

problemas para o trânsito, como congestionamentos, poluição sonora e do ar, longos períodos 

para fazer trajetos simples, não só nas grandes metrópoles, mas também para as cidades com 

um número populacional menor, como Cruz Das Almas-BA. Este trabalho teve como objetivo 

debater o conceito de mobilidade urbana e discorrer sobre uma melhor ordenação do trânsito, 

promovendo então soluções para melhorar a qualidade de vida e a promoçãodo bem-estar 

social. A questão é que atualmente os gestores municipais envolvidos estão esquecendo o 

sentido primário do conceito de mobilidade e o mesmo passou a ser repensado. Há interesse 

em investimentos na melhoria da mobilidade, porém este inclui aspectos econômicos, sociais 

e políticos. Portanto, torna-se indispensável disponibilizar locomoção eficiente, 

economicamente acessível e sustentável ao meio ambiente. Este trabalho trata-se de um 

estudo bibliográfico onde são analisados discursos referentes à mobilidade urbana na cidade 

de Cruz Das Almas-BA, além disso, foram feitas observações das principais ruas da cidade, 

sendo identificados problemas como: postes em locais inadequados, construções que 

atrapalham o fluxo de veículos e pedestres, a falta de ciclovias, faixas de pedestres mal 

aplicadas e a falta de linhas rodoviárias onde os transportes coletivos apenas circulam pela 

cidade de forma incerta, bem como a falta de preparação das secretarias do município. A 

partir dos resultados preliminares verificou-se nas ruas da cidade a falta de planejamento dos 

órgãos municipais responsáveis pela gestão do meio urbano. 

 

Palavras-chave: Trânsito. Locomoção. Meio ambiente. 

                                                           

Estudantes do 1º Ano do Ensino Médio do Centro Educacional Maria Milza. Email: claradas2@hotmail.com. 


 Professor de Geografia do Centro Educacional Maria Milza. Pós – graduação em Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (UESB), Mestrado em Geografia (UFBA). Email: cadulima.geografia@hotmail.com 

 

mailto:claradas2@hotmail.com

