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Introdução: O desenvolvimento tecnológico transformou e expandiu a mobilidade das
cidades brasileiras. Reduziram os deslocamentos e permitiram que pessoas de baixa
renda pudessem acompanhar e fazer parte dessa nova infraestrutura. Os meios de
transportes inteligentes e funcionais vieram para desenvolver as sociedades e a
economia do país. Objetivo: Apresentar o comparativo entre a implantação do sistema
de transporte BRT e VLT, inclusive analisar a viabilidade desses mecanismos.
Metodologia: A este trabalho aplicasse a revisão de literatura, acerca de uma coleta de
dados secundária, onde os conceitos e métodos referentes à implantação do BRT e
VLT serão analisados e postos à discussão. Essa proposta proporcionará um maior
fundamento teórico à pesquisa, além de contribuir com o desenvolvimento de demais
projetos. Resultados: Buscasse como resultado uma análise que evidencie através do
custo de implantação da infraestrutura de transporte, a viabilidade do mecanismo
tecnológico adotado, aliado à demanda, capacidade do equipamento, e
consequentemente ao modelo de mobilidade urbana escolhido para determinado centro
urbano. Priorizar e valorizar os interesses dos usuários dos transportes públicos, para
que se desenvolva uma estrutura que atenda às necessidades dos mesmos, é premissa
dessa pesquisa. É preciso investir em desenvolvimento imobiliário, no setor financeiro
e na construção civil. Uma proposta de mobilidade realista precisa de bons projetos,
inovação e integração. Conclusão: Atualmente o maior desafio enfrentado pelos
usuários dos transportes públicos é se adaptar às condições estabelecidas pelos
gestores políticos, que na grande maioria dos casos se privilegiam dos seguimentos da
sociedade civil em troca de vantagens pessoais ou
partidárias.

Palavras-chave: Transporte. Mobilidade urbana. Tecnologia. 

Agências de fomento: Unileste

17ª Semana de Iniciação Científica e 8ª Semana de Extensão: A Ciência e o Cuidado com a Casa Comum

26 a 28 de outubro de 2016, Centro Universitário do Leste de Minas Gerais - Unileste - ISSN: 1984-9818


