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Introdução: O mundo atual é essencialmente urbano. No Brasil, cerca de 80% da
população vive nas cidades. O equacionamento adequado da questão de transporte
urbano é um dos grandes desafios do Brasil e do mundo. Um adequado sistema de
transporte urbano é necessariamente a valorização do transporte público e da
mobilidade. As características dos sistemas de transporte de passageiros é um
importante indicador de qualidade de vida de uma sociedade e de grau de
desenvolvimento. Não existe sistema de transporte ruim, mas sim, aquele adequado
para determinadas situações. Mas como dimensionar, determinar a tecnologia de
transporte adequada para determinadas ocasiões?  Objetivo: Avaliar e conflitar as
diferentes características dos modos e tecnologias de transporte, simulando a
implantação, e buscando atender os pré-requisitos utilizados como fatores
operacionais.  Este trabalho exaltará os principais fatores técnicos analisados que são
utilizados para se determinar qual tecnologia de transporte público urbano atende a
uma determinada situação. Metodologia: Análise bibliográfica aplicando na prática
através de uma simulação. Serão determinados quais fatores e problemas que os modos
e tecnologias de transporte público urbano terão que contornar objectivando a
eficiência e eficácia. Resultados: O transporte urbano não pode ser considerado
unimodal, tem que ser o balanceamento de sistemas multimodais inteligentes,
integrados e desenvolvidos com bases em estudos técnicos. Apontar qual é o modo e
tecnologia de transporte que melhor atenda uma determinada situação, através da
simulação, mantendo um grau de qualidade aos usuários do transporte público urbano
e atendendo os requisitos operacionais que são gerados a partir do crescimento das
cidades e aumento do número dos usuários / demanda, com um planejamento
financeiro que justifique a estrutura dimensionada.

 

 Conclusão: Proporcionar transporte a um custo moderado e que seja amigável com as
pessoas de todas as classes sociais, sendo uma opção de qualidade em meio ao
transporte de baixa capacidade.
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