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Abstract
Road transport is, in modern societies, one of the main “energy” consumers with a
major impact on natural resources, and also represents one of the main sources of
environmental aggression. The increase in the habits of using public transport will
have to be implemented in the next decades, simultaneously with the demonstration of
alternative non-pollute solutions, accompanied by the gradual introduction of
limitations to the individual transport, mainly in a congested urban environment.
The technological evolution regarding short-term availability, of non-pollute transport
vehicles at really competitive prices will substantially change the current balance in
the articulation between the environmental arguments and the mobility arguments. If,
considering the increase in the mobility of the people, individual transport tends to
become more relevant, following the development of two-wheels vehicles, the quick
elimination of the environmental argument (resulting from the technological
evolution), can contribute to the growth of urban congesting factors now non-pollute,
a very important aspect for the qualification of the cities, for which alternatives need
to be built.
Those alternatives must be supported by deep reforms in the project criteria of urban
public space design, which concerns all of us: town planners, architects, and civil road
engineers. The restructuring of spacial’s route (walk, run, cycle, bus, tram, light-rail)
must be done considering the growing of all those modes in alternative to private car.
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