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RESUMO

Este trabalho explora os problemas de mobilidade urbana mais precisamente no corredor transoeste no BRT e na linha 4 do metrô, na cidade do 
Rio de Janeiro. Foram apresentados os problemas que se têm enfrentado cotidianamente de modo a possibilitar conforto e bem-estar aos 
usuários dentro desses modais, averiguando alguns aspectos fundamentais, particulares a este tipo de empreendimento. O sistema de transporte 
é uma das chaves da economia do país e a principal forma de deslocamento dentro das grandes cidades. Um sistema de transporte eficiente 
proporciona oportunidades socioeconômicas e qualidade de vida para os seus usuários. Hoje, o transporte público é um dos principais problemas 
urbanos, ficando atrás da saúde, segurança e desemprego. Como metodologia foram utilizados os indicadores de qualidade elaborados por Ferraz 
e Torres (2004) apontados em publicação direcionada ao transporte público urbano. Ao todo são doze indicadores que avaliam acessibilidade, 
frequência de atendimento, tempo de viagem, lotação, confiabilidade, segurança, característica dos veículos, característica dos pontos de parada, 
sistema de informação, conectividade, comportamento dos operadores e estado das vias. Esses indicadores foram avaliados por meio de 
pesquisa exploratória nos modais de transporte. O Metrô da Linha 4 opera cerca de 46% abaixo da capacidade a qual foi dimensionado. A partir 
disso foi apresentada a proposta de trazer a bicicleta como um modal de integração entre o metrô e o BRT na estação do Jardim Oceânico na 
região da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Foi realizado um estudo de viabilidade na região da Barra da Tijuca e nos modais do BRT e Metrô para 
identificar os recursos que seriam necessários para a implementação do sistema. Um estacionamento e um bicicletário foram projetados nos 
acessos da estação para fins de integração entre os modais. O intuito é trabalhar a mobilidade urbana sustentável e baixa demanda de usuários 
no metrô simultaneamente. A mobilidade é um tema atual e com seu avanço definido espera-se que traga, mesmo que lentamente, grandes 
benefícios para os usuários e a qualidade no uso do solo da cidade.
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