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Título: Planejamento e operação de redes de transporte para
mobilidade urbana

Resumo: Diante do desafio de solucionar os graves problemas de mobilidade nas cidades
brasileiras, a migração do transporte individual motorizado para o transporte
coletivo é uma necessidade. Para lograr êxito nesta mudança modal, é preciso
dotar as cidades de redes eficientes de transporte público ao mesmo tempo em
que se prioriza a operação destas redes em relação à operação viária dedicada
ao automóvel. Neste projeto, propõe-se estudar e estender métodos de desenho
de linhas de ônibus e estabelecer técnicas de priorização semafórica dos
itinerários. Como resultado, almeja-se obter sistemáticas de projeto de redes de
transporte e de métodos de priorização de transportes coletivos, aplicando-as
em estudos de caso na regiões metropolitanas de Florianópolis/SC e da Baixada
Santista/SP, e na cidade de Joinville/SC.
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Nome do Coordenador: Rodrigo Castelan Carlson
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Departamento: CAMPUS DE JOINVILLE

Centro: CAMPUS DE JOINVILLE
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Fone de contato: 6267

Formulário de Pesquisa http://notes.ufsc.br/aplic/pesquisa.nsf/ab67bcefa48...

1 of 2 07/23/2014 05:35 PM



E-mail: rodrigo.carlson@ufsc.br

Carga horária semanal nesta
atividade:

1 horas

Receberá remuneração nesta
atividade de pesquisa?

Não

Você gostaria de participar do
guia de fontes da UFSC?

Não

Outros prof. ou servidores da
UFSC envolvidos?

Não

Alunos da UFSC envolvidos? Não

Pessoas externas à UFSC
envolvidas?

Não

Outras Considerações
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Formulário de Pesquisa http://notes.ufsc.br/aplic/pesquisa.nsf/ab67bcefa48...

2 of 2 07/23/2014 05:35 PM


