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Resumo: A escolha dos investimentos para projetos de transporte público urbano, 
conforme a lei que estabelece as diretrizes para a Política Nacional de Mobilidade 
Urbana, deve se concentrar na redução de impactos negativos gerados por anos 
de prioridade na construção de infraestrutura para carros. Assim, é essencial 
implementar a integração entre diferentes modos, conectando as linhas de menor 
capacidade aos corredores de alta capacidade, proporcionando um nível mais alto 
de serviço e confiabilidade nos sistemas de transporte público. Aumentar a 
confiabilidade do transporte público pode melhorar a atratividade do sistema, 
aumentando o uso dos recursos alocados, a substituição de viagens individuais de 
transporte motorizado e a atração de novos usuários. A presente pesquisa propõe 
uma metodologia focada no planejamento de sistemas de transporte integrados 
com corredores de alta capacidade. Esses procedimentos podem ser utilizados 
para a formulação e classificação de alternativas que contemplem metas de 
desempenho e objetivos estratégicos definidos nos planos de mobilidade urbana. 
O estudo foi baseado na revisão de modelos de planejamento que visam melhorar 
a acessibilidade e mobilidade e como eles definem indicadores de eficiência e 
eficácia das intervenções. Considerando a capacidade do corredor na definição do 
balanço de oferta e demanda do sistema integrado, foram estabelecidos critérios 
para a escolha de alternativas a serem implementadas, proporcionando uma boa 
tomada de decisão sobre o redesenho das linhas alimentadoras. 
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