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“Tenha em mente que tudo que você aprende na escola é trabalho de muitas 

gerações. Receba essa herança, honre-a, acrescente a ela e, um dia, fielmente, 

deposite-a nas mãos de seus filhos.”  
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TECNOLOGIA FERROVIÁRIA 

DE LEVITAÇÃO MAGNÉTICA PARA O TRANSPORTE URBANO 

ESTUDO DE CASO PARA FLORIANÓPOLIS 

 

 

RESUMO 

 

O assunto “mobilidade urbana” vem sendo cada vez mais discutido e, paralelamente 

a isso, as questões envolvendo sustentabilidade e qualidade de vida vêm sempre 

sendo uma prioridade nas tomadas de decisão e nos projetos. O deslocamento de 

milhões de pessoas por dia, em um mesmo município, exige uma malha viária 

extremamente ampla e abrangente. Contudo, certas cidades possuem limitações 

físicas e geográficas, que limitam a ampliação da malha, tornando ineficaz a 

implantação de um BRT. Uma segunda opção seria o metrô subterrâneo caso o 

mesmo fosse viável do ponto de vista econômico, o que não ocorre em virtude de 

um investimento relativamente alto, para um número de passageiros não tão 

elevado como o necessário. Entretanto, as últimas inovações tecnológicas 

envolvendo a levitação de trens através do magnetismo, possibilitaram a elaboração 

de um novo modelo de transporte que poderia solucionar todos os problemas 

citados anteriormente. Este estudo terá como finalidade a comparação técnica e 

financeira entre cada um dos modelos ferroviários de levitação magnética, bem 

como, a situação atual nos principais países de destaque do respectivo cenário. Por 

último, será realizada uma análise preliminar do estudo de viabilidade para a 

implantação de um sistema mais adequado para Florianópolis, a fim de realizar uma 

comparação com a atual conjuntura em que a cidade se encontra no momento, 

tendo em vista os constantes e crescentes problemas que a infraestrutura atual não 

consegue sanar. 

Palavras Chave: evolução ferroviária; MagLev; mobilidade urbana; levitação 

magnética; estudo de viabilidade; infraestrutura ferroviária. 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

RAILWAY TECHNOLOGY  

OF MAGNETIC LEVITATION FOR URBAN TRANSPORT 

CASE STUDY FOR FLORIANÓPOLIS 

 

 

ABSTRACT 

 

The subject "Urban Mobility" has been increasingly discussed and, parallel to this, 

the issues surrounding sustainability and quality of life are always a priority in 

decision-making and in the projects. The displacement of millions of people a day, in 

the same municipality, requires an extremely broad and comprehensive road network. 

However, some cities have physical and geographical constraints that limit the 

expansion of the mesh, making ineffective the implementation of a BRT. A second 

option is the underground subway if it were feasible from an economic point of view, 

which does not occur due to a relatively high investment for a number of passengers 

not as high as necessary. However, the latest technological innovations involving 

levitation trains through magnetism enabled the creation of a modal that could solve 

all the problems mentioned above. This study will aim to technical and financial 

comparison between each rail models of magnetic levitation, as well as the current 

situation in the main countries of their outstanding scenery. Finally, a preliminary 

analysis of the feasibility study will be carried out to implement the most appropriate 

system to Florianopolis, in order to make a comparison with the current situation in 

the city is at the moment, given the constant and growing problems that current 

infrastructure cannot solve. 

 

Keywords: railway development; MagLev; urban mobility; magnetic levitation; 

viability study; railway infrastructure. 
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DEINFRA – Departamento Estadual de Infraestrutura 

Denatran – Departamento Nacional de Trânsito 

DTTP – Demanda no trecho mais carregado na hora de pico 

EDL – Eletrodinamic levitation 

EML – Eletromagnetic levitation 

FE – Frota efetiva 

FR – Frota de reserva 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

ITS – Intelligent Transportation Systems ou Sistemas Inteligentes de Transportes 

ITVP – Intervalo entre viagens no pico 

ITVPP – Intervalo entre viagens no pico do período seguinte 

LEM – Levitação eletromagnética 

LED – Levitação eletrodinâmica  

LSC – Levitação supercondutora 

MAGLEV – Magnetic Levitation (Trem sob algum tipo de levitação) 

NVP – Número de viagens no pico 

PLAMUS – Plano de mobilidade urbana sustentável da grande Florianópolis 

PRT – Personal rapid transit 

RMF – Região Metropolitana de Florianópolis 

SML – Superconducting magnetic levitation 



 

 

 

 

TC – Tempo de ciclo 

TICEN - Terminal de integração do Centro 

TITRI – Terminal de integração da Trindade 

UC – Unidades de conservação 

UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro 

UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina 

VLT – Veículo leve sobre trilhos 

VMD – Volume médio diário 

VMDA – Volume médio diário anual 

VMH – Volume médio horário 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A ferrovia surgiu com a necessidade de se ter uma melhor forma de 

escoamento da extração de carvão e minério na Inglaterra e, posteriormente, ao 

redor do mundo. O seu sucesso está em sua grande capacidade de transporte em 

massa, tanto para cargas quanto para passageiros. Com o decorrer dos séculos, as 

ferrovias e seus meios de tração foram passando por uma constante evolução, 

inicialmente com trilhos de madeira e vagões puxados por cavalos, máquinas a 

vapor correndo em trilhos de ferro, velozes locomotivas de vagões autopropelidos 

utilizando força motriz elétrica, conhecidos como trens-bala, veículos movidos à 

propulsão pneumática e, ultimamente, vagões utilizando diversas técnicas de 

levitação magnética, alcançando velocidades em torno de 500 km/h.  

Contudo, a questão dos problemas em relação à mobilidade urbana 

sempre foi um grande desafio a ser enfrentado pelas cidades. Notoriamente, com o 

passar dos anos, a tendência de uma cidade é sofrer um constante crescimento e 

desenvolvimento, gerando mais tráfego e, consequentemente, dificuldades de 

locomoção em função dos congestionamentos, os quais, por consequência, 

acarretam em mais poluição, contínuo aumento da malha viária e intensificação do 

ruído, impactando em um decaimento na qualidade de vida. Visando uma solução 

para esse problema, em 1863, Londres inaugurou a primeira linha de metrô 

subterrâneo e, nos anos seguintes, outras cidades no mundo seguiram o mesmo 

exemplo, construindo suas linhas de metropolitano por debaixo da terra, 

possibilitando o deslocamento de um grande número de pessoas e resultando em 

um desafogamento da malha viária urbana.  

Porém, apenas as cidades com maiores proporções demográficas e, por 

consequência, maiores condições financeiras têm condições de realizar tais obras, 

em virtude do altíssimo custo de construção. As diversas técnicas empregadas, tais 

como a utilização de máquinas tuneladoras, explosivos e possíveis técnicas de 

melhorias do solo, geram despesas que podem chegar a bilhões de dólares. 
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Entretanto, devido às inovações tecnológicas na área de levitação 

magnética, cidades que hoje vivenciam graves problemas de intenso tráfego, porém, 

com uma população não tão numerosa, poderão contar com um novo modelo de 

transporte bastante competitivo, tanto no quesito do tempo de deslocamento, quanto 

no econômico, sem gerar um impacto ambiental expressivo e sendo extremamente 

sustentável. 

 

1.2. OBJETIVO GERAL 

O propósito deste trabalho é apresentar as diferentes tecnologias de 

levitação magnética, com o intuito de identificar, através de uma análise comparativa, 

a mais viável para a solução dos atuais problemas de mobilidade urbana, os quais 

vêm sendo vivenciados por grande parte das capitais e outras grandes cidades do 

país e do mundo.  

Com o resultado obtido, adentrar-se-á a um estudo de caso para a cidade 

de Florianópolis, com um estudo preliminar de viabilidade para concluir se tal medida 

seria ideal para a solução das adversidades e inconvenientes que o atual sistema 

impõe aos usuários. 

 

1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Dentro da respectiva temática, serão abordados recentes estudos sobre as 

tecnologias de levitação magnética e como estão sendo intensamente estudadas e 

desenvolvidas para atender as necessidades dos comboios. Consequentemente, 

também será realizada uma contextualização dessa nova tecnologia, com a 

finalidade de se obter uma melhor compreensão, apresentando os respectivos 

componentes estruturais necessários para o funcionamento do sistema. 

Também serão abordados nesse trabalho, alguns itens necessários para a 

realização do estudo de viabilidade, tais como, alternativas de implantação, tempo 

de deslocamentos, demanda de passageiros, metodologias de cálculo, alterações no 

volume de tráfego e na frota de outros modais, estudo de impacto, tanto visual 



33 

 

 

 

quanto ambiental e, principalmente, os investimentos iniciais e operacionais 

necessários para a implantação do MagLev em Florianópolis. 

 

1.4. JUSTIFICATIVA 

De acordo com o estudo realizado pela Universidade de Brasília (UnB), 

utilizando a metodologia da sintaxe espacial, Florianópolis possui o pior índice de 

mobilidade urbana a nível nacional, alcançando um índice de apenas 0,199, e o 

segundo pior índice mundial. Em virtude da estrutura física da cidade, pela sua 

ocupação inicial dos bairros, aonde o acesso era realizado através do mar, pela 

explosão demográfica vivida nos períodos sazonais e, principalmente, pelo padrão 

da malha viária em espinha-de-peixe, a respectiva cidade não consegue ter vazão 

em inúmeros trechos, prejudicando os cidadãos e, consequentemente, afastando 

turistas. 

Contudo, a construção de metrô subterrâneo, o qual demanda um enorme 

tempo de obra, além do elevado custo de construção, não seria a opção mais viável. 

Tão pouco, uma idealização de VLT, o qual continuaria a utilizar o meio viário, 

ocupando mais um espaço na já congestionada malha, além da sua limitação em 

relação à inclinação máxima. 

Portanto, nessa específica situação de adversidades em que se encontra a 

cidade de Florianópolis, se faz relevante um estudo de implantação da mais nova 

tecnologia de levitação magnética para trens, o Maglev-Cobra. Custando apenas um 

terço do valor de um metrô, para a sua construção, sendo extremamente econômico 

no quesito de manutenção e funcionamento, possuindo raios de curvatura 

extremamente pequenos, o que lhe permite se adaptar perfeitamente ao contexto 

urbano e, principalmente, atingindo inclinações de até 15% sem perda de 

rendimento, vencendo a complicada topografia do local. 
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1.5. METODOLOGIA 

Para a elaboração dos estudos necessários nesse trabalho, será realizado 

um levantamento de todas as características de cada tecnologia de levitação 

magnética, para que seja possível fazer uma comparação técnica e definir qual a 

melhor alternativa para o contexto urbano. 

O fluxograma, mostrado na Figura 1 será a base referencial das etapas a 

serem seguidas para o desenvolvimento do respectivo trabalho. 

Figura 1 - Fluxograma de atividades 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

1.6. ESTRUTURA DO TRABALHO 

O presente trabalho foi estruturado de acordo com dados obtidos em 

pesquisas de trabalhos anteriores, pesquisas e estudos sobre mobilidade urbana e 

textos e estudos obtidos na 22ª Conferência Internacional sobre Maglev, realizada 

no Rio de Janeiro, em 2014. 

Os assuntos serão contemplados, basicamente, em seis momentos, os 

quais estão divididos em: 



35 

 

 

 

a) introdução – É apresentado um breve histórico dos modais utilizados 

para o desenvolvimento da mobilidade urbana, bem como, as novas tecnologias 

criadas para desenvolver novas formas de transporte, além de contemplar também, 

o objetivo geral e específico do trabalho, a sua justificativa e, finalmente, a respetiva 

metodologia; 

 

b) revisão bibliográfica – Será levada em consideração uma bibliografia 

que contemplará um leque de informações bastante abrangente, englobando 

estudos em diferentes áreas: 

 

• física: Estudos sobre levitação magnética, diamagnetismo e 

supercondutividade; 

• engenharia civil: Ferrovias, engenharia de tráfego, transporte, impacto 

ambiental, sustentabilidade e infraestrutura; 

• engenharia elétrica: Maglev, motor linear síncrono, inversor de fases, 

bobinas, entre outros; 

 

c) levitação magnética – Nesse momento serão apresentados diversos 

estudos sobre a levitação magnética, bem como, uma análise comparativa entre as 

três principais tecnologias atuais, para a conclusão da tecnologia mais adaptável ao 

contexto urbano: 

 

• levitação Eletromagnética: Desenvolvida na Alemanha e construída na 

China; 

• levitação Eletrodinâmica: Desenvolvida no Japão e já detentora do 

recorde mundial de velocidade; 

• levitação Magnética Supercondutora: Desenvolvida no Brasil, pela 

COPPE, na Universidade Federal do Rio de Janeiro; 

 

d) resultados e análises dos resultados – Aqui estarão descritos todos os 

resultados obtidos para uma melhor análise dos mesmos. As comparações serão 

abordadas através de aspectos qualitativos e quantitativos; 
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e) estudo de caso – Em virtude da complexidade e da dimensão desse 

tópico, o mesmo será dividido em quatro capítulos para uma melhor organização do 

trabalho. Nesse momento serão abordados fatores necessários para a realização da 

análise de viabilidade, como a demanda de passageiros, a escolha do traçado, o 

tempo de deslocamento e a metodologia de cálculo, bem como, uma estrutura de 

custos com a descrição dos investimentos iniciais e operacionais para a 

determinação da tarifa, a fim de realizar uma comparação com outros modelos e, 

principalmente, com a situação atual de Florianópolis; 

 

f) conclusão – Por fim, será realizada uma conclusão da viabilidade da 

implantação da tecnologia de levitação magnética para a solução dos problemas de 

mobilidade urbana de Florianópolis. 
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2. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

2.1. TRANSPORTE URBANO 

De acordo com Oliveira (2003), a sociedade tem a sua matriz vital nos 

transportes urbanos. O crescimento das cidades, bem como os benefícios que o 

mesmo pode trazer, depende exclusivamente de seu sistema de transportes em 

bom funcionamento. Entre tais benefícios, destacam-se trabalhadores e estudantes, 

em virtude de seus empregos e estudos, empresas que dependem da mão de obra 

e, finalmente, a própria sociedade, que tem a possibilidade de usufruir de todos os 

bens e serviços que a vida urbana deve oferecer. É destacado também, outro ponto 

muito importante e extremamente essencial, que são as relações econômicas e 

sociais mediante o deslocamento das pessoas. 

Contudo, Lerner (2009) apontou o ano de 2008 como o marco da transição 

para um mundo majoritariamente urbano, com mais de 50% da sua população 

morando em cidades. Isso traz à tona uma série questionamento sobre o impacto 

que isso pode gerar nos próximos anos, tendo que vista que esse êxodo rural não 

traz somente vantagens e oportunidades, mas também, todos os problemas e 

desafios que a vida urbana e comunitária traz, principalmente na questão dos 

deslocamentos dentro das próprias cidades.  

A geração de externalidades negativas, como os congestionamentos cada 

vez mais frequentes, o grande número de acidentes de trânsito que acarretam em 

um impacto financeiro, não só para o cidadão, mas também para o estado e, 

principalmente, os bilhões de toneladas de dióxido de carbono lançados na 

atmosfera por ano, são apenas algumas das muitas consequências trazidas por 

essa urbanização acelerada. De acordo com as pesquisas apresentadas pela 

Comunidade Europeia, em CNT – COPPEAD (2002), os custos totais dos 

transportes de carga e de passageiros, considerando somente acidentes, poluição 

do ar, mudanças climáticas, ruído e congestionamentos, chegam a 9,7% do PIB dos 

países membros. Além disso, Mattos (2001) cita que, nos últimos 20 anos, o setor 

de transportes apresentou um crescimento de aproximadamente de 2,7% no 

consumo global de energia. 
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Outro ponto a ser observado é o planejamento do serviço público de 

transporte urbano. Paes (2006) aponta que erros no planejamento acarretam em 

diversos impactos negativos, como os citados anteriormente, resultando em 

problemas na saúde e na qualidade de vida, decorridos da poluição do ar, água e 

solo, além da própria poluição sonora e visual. 

Existem algumas alternativas de modais para o transporte público, dentre 

as quais, atualmente se destacam: 

a) Bus Rapid Transit (BRT): É um sistema de transporte, baseado no uso 

de ônibus que transitam em um corredor próprio, isolando-os dos demais veículos. 

Isso garante um fluxo contínuo, sem perder tempo de viagem com tráfegos intensos 

do trânsito tradicional. O BRT está ligado a um complexo conjunto de atores e redes 

dentro das dimensões técnicas e sociais da cidade (Mejía-Dugand et al.,2013); 

b) Trens Metropolitanos (Metrô): muito eficiente para deslocamentos em 

massa, é um sistema elétrico de transporte urbano. Uma de suas melhores 

características é o fato de haver um tempo reduzido de espera do próximo comboio 

e, geralmente, sua estrutura é quase toda subterrânea, aliviando o trânsito na 

superfície; 

c) Veículo Leve sobre Trilhos (VLT): Se caracteriza como um modelo 

ferroviário, movido à eletricidade, o qual utiliza veículos menores que o metrô 

convencional. Apesar de oferecer um bom nível de confiabilidade e conforto, sua 

inserção na cidade não tem grande impacto na melhoria do transporte público (Kim e 

Ulfarsson, 2012); 

d) Trens de Levitação Magnética (MagLev): um novo tipo de sistema 

altamente competitivo pois, diferente os outros modais citados, possui uma série 

vantagens, como: 

 - menor custo de material rodante (levitante); 

 - menor custo de tempo de execução das obras de construção civil; 

 - menor tempo de viagem e paradas; 

 - menor custo operacional (manutenção, combustível); 
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 - menor impacto ambiental (ruído audível, emissão de CO2). 

Dentro das alternativas apresentadas, o transporte com maior capacidade 

de deslocamento em massa é o metrô. Notadamente, a implantação desse sistema 

é, de longe, o mais oneroso.  Seu estudo de implantação deve levar em 

consideração a realidade da cidade, como a densidade demográfica e a sua 

topologia. Contudo, este sistema é inviável para Florianópolis, em virtude do número 

de pessoas se deslocando por dia. 

Contudo, o cenário atual, não só o de Florianópolis, mas o de muitas outras 

cidades ao redor do mundo é uma dependência, quase que total, do rodoviarismo 

nos modos de transporte e, principalmente, um incentivo massivo para o transporte 

individual motorizado. A consequência desse cenário é a degradação das condições 

ambientais e socioeconômicas (Orrico Filho. et al., 1996). Gomide (2003) afirma que 

estas externalidades, associadas a sistemas de mobilidade ineficientes, interferem 

negativamente nas condições de desigualdades sócio espaciais existentes e tendem 

a desequilibrar as já frágeis estruturas ambientais no espaço urbano. 

 

2.2. MOBILIDADE URBANA 

A atual crise de mobilidade urbana nas metrópoles brasileiras é 

consequência direta da prevalência do transporte individual sobre o transporte 

coletivo, fruto do ciclo vicioso de perda de produtividade e atratividade do transporte 

público, retroalimentado pelo aumento crescente do preço das tarifas e sua 

consequente perda de demanda no sistema (IPEA, 2011). Soma-se a isso a 

facilidade cada vez maior na aquisição de um veículo particular, seja ele automóvel 

ou motocicleta, para suprir a deficiência dos sistemas de transporte público. 

A mobilidade de pessoas e a circulação de mercadorias nos centros 

urbanos correspondem à fatores condicionantes do grau de qualidade de vida e da 

dinâmica econômica na sociedade atual. A facilidade de se realizar deslocamentos 

para as diversas atividades diárias e o acesso à mercadorias e serviços reflete 

diretamente no nível de desenvolvimento econômico e social. (FERRAZ E TORRES, 

2004) 
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2.3. MULTIMODALIDADE / INTERMODALIDADE 

Rocha (2011) diz que “a multimodalidade e a intermodalidade são noções 

fundamentais para o desenvolvimento da mobilidade urbana nos dias de hoje”. Ele 

também afirma que “as estratégias de desenvolvimento dos transportes devem ser 

não somente multimodais, que favoreçam o uso de diversos modos de transporte na 

cidade, mas igualmente intermodais, ou seja, que facilitem a passagem de um modo 

a outro num mesmo deslocamento, visando sempre a otimização de qualidade e 

custo, bem como o estabelecimento de um padrão de atendimento onde a prioridade 

é atender a população em sua totalidade”. 

 

2.4. ZONA 30 

Buchanan define, em “Traffic in Towns”, a relação entre o crescimento do 

tráfego motorizado e a ameaça da qualidade de vida nas cidades. Tal relatório, 

reconhecido como a gênese do movimento moderno de segurança no trânsito pela 

bibliografia internacional, demonstra a necessidade da implantação de medidas que 

influenciem na utilização do automóvel. 

Em 1983, na pequena cidade alemã de Buxtehude, foi criada a primeira 

zona 30 como um projeto piloto. Logo após, outras diversas zonas 30 foram sendo 

implantadas por toda a Europa, diminuindo consideravelmente o número de 

acidentes, bem como, a seriedade dos mesmos. 

O reconhecido Jornal Médico Britânico, de Londres, mostrou através de um 

estudo que a introdução de zonas de 20 mph (30 km/h) foi associada a uma redução 

de 41.9% no número de vítimas de acidentes de trânsito. O estudo também se 

estendeu a regiões vizinhas, para a verificação de uma possível migração dos 

acidentes. Contudo, além de não haver evidências para tal, o número de vítimas 

nessas áreas também diminuiu, tendo uma redução de 8%. 

A conclusão é que medidas como a Zona 20mph é efetiva no sentido de 

reduzir acidentes e mortes no trânsito. 
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Os efeitos benéficos das Zonas 30 são (dentre outros): 

• criação de passagens e cruzamentos mais seguros; 

• melhorar a qualidade de vida da população que reside e trabalha no 
entorno; 

• proporcionar, encorajar e aumentar os níveis de caminhada e ciclismo; 

• reduzir os índices de obesidade em virtude do aumento da vida ativa; 

• reduzir o volume de tráfego de veículos a motor em decorrência da baixa 
velocidade praticada na via; 

• reduzir os índices de acidentes rodoviários, ferimentos e mortes a todos; 

• reduzir as emissões de gases de efeito estufa, poluição do ar e poluição 
sonora; 

• fomentar uma área, na qual, pedestres, ciclistas e motoristas possam 
conviver com mais segurança e um maior conforto; 

• desenvolver um espaço público, aberto e seguro a todos, incluindo 
principalmente as pessoas com deficiência; 

• proporcionar uma área mais segura para as crianças e jovens em zonas 
escolares; 

• aumentar os valores imobiliários de casas e empresas locais; 

• aumentar a vitalidade econômica da área; 

• fortalecer o sentido de comunidade entre os cidadãos. 

 

2.5. LEVITAÇÃO MAGNÉTICA 

De acordo com Moon, 2004, mesmo em uma época com tantas tecnologias 

e inovações, o homem possui um fascínio em relação à suspensão de objetos e 

pessoas sem meios visíveis de sustentação. A vitória sobre os efeitos da gravidade, 

para sistemas de transporte, é um sonho comum para gerações de pensadores 

desde Benjamin Franklin a Robert Goddard. Um método encontrado para resolver 

esta questão foi a levitação magnética (maglev). A levitação magnética, ou 

suspensão magnética, é um método pelo qual um objeto é suspenso, apoiado 
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apenas pelos campos magnéticos. A pressão magnética é usada para neutralizar os 

efeitos da gravidade e todas as outras acelerações (Braunbeck, 1939). 

Desde 1930, estudos vêm sendo realizados na área da levitação magnética 

com o propósito da compreensão do comportamento não linear desse tipo de 

tecnologia (Carmichael,1986). A partir daí, importantes avanços foram acontecendo 

e novos métodos para levitação foram sendo desenvolvidos e aperfeiçoados, 

principalmente, em relação aos sistemas de controle (Wong, 1986). 

O método mais comum de levitação magnética é baseado na utilização de 

um eletroímã (Moon, 2004), (Carmichael, 1986), (Wong1986) e (Oguchi e Tomigashi 

1990), o qual é controlado pela indução elétrica em um trilho, suspendendo um 

determinado objeto metálico a uma altura (distância de operação). Essa suspensão 

ocorre devido ao campo magnético gerado pela corrente elétrica que circula no 

solenoide. 

 

2.5.1. Levitação Eletromagnética (LEM) 

Baseado na força magnética de um eletroímã é possível obter a levitação 

de algum corpo ferromagnético, através da compensação da força peso pela força 

magnética, resultando em um equilíbrio e mantendo o respectivo corpo suspenso no 

ar. 

De acordo com Stephan (2008), a estabilização só é possível com uma 

malha de realimentação e regulador devidamente sintonizado. Ou seja, é necessário 

um sistema que corrija essa instabilidade, resultado da variação da corrente ou, até 

mesmo, de forças externas. Portanto, sem esse sistema não há como alcançar a 

levitação. 

Entretanto, uma das vantagens desse sistema, diferente da levitação 

eletrodinâmica, é a possibilidade da levitação ocorrer mesmo com o veículo parado. 

A tecnologia por suspensão eletromagnética é encontrada com destaque 

no projeto denominado Transrapid, desenvolvido na Alemanha e empregado 

comercialmente em uma primeira linha em Shanghai na China, apresentada na 

Figura 2. 
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Figura 2 - Maglev de Shanghai 

 

Fonte: http://www.hochgeschwindigkeitszuege.com/ (Acesso em 04/04/2016) 

 

 

2.5.2. Levitação eletrodinâmica (LED) 

Conforme dito no item anterior, este tipo de levitação não é possível com o 

veículo estacionado. Conforme Stephan (2002) é necessário o movimento de um 

campo magnético nas proximidades de um material condutor. Stephan afirma que a 

realização de um movimento relativo de um material magnético a uma lâmina 

condutora, induz correntes no condutor que produz um campo magnético que, pela 

lei de Lenz, se opõe ao campo criado pelo material magnético.  

Em Halliday, Resnick (8a edição, 2008), afirma-se que na lei de indução de 

Faraday (de valor inverso a de Lenz), em um experimento com uma espira, os 

valores da força eletromotriz e da corrente induzida são determinados pela taxa da 

variação. Portanto, quanto maior a velocidade do trem, maior o campo gerado e 

maior será a repulsão entre este e o campo do material magnético, até um ponto 

aonde ambos se igualam em módulo, dando início ao fenômeno da levitação. 
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Entretanto, conforme elucidado por Stephan (2002), para que o trem possa 

atingir a velocidade necessária (120 km/h) é necessário a instalação de rodas 

convencionais e trilhos, característica tradicionais de um veículo normal. Sthepan 

ainda afirma que, mesmo sendo um sistema de construção por quilômetro 

construído e de elevado consumo de energia, a vantagem desta tecnologia está na 

estabilidade do sistema em malha aberta e entreferro maior que 80mm. 

  

Figura 3 - Maglev japonês 

 

Fonte: http://www.japanbullet.com (Acesso em 04/04/2016) 

 

 

2.5.3. Levitação magnética supercondutora (LSC) 

Este tipo de levitação baseia-se na propriedade diamagnética dos 

supercondutores para exclusão parcial do campo magnético do interior dos 

supercondutores [Moon, 1994].  

Branício (2001) diz que os supercondutores são materiais que perdem a 

resistência à corrente elétrica quando estão abaixo de uma certa temperatura.  

Pelo efeito Meissner é possível descrever o que ocorre no interior dos 

materiais supercondutores, os quais são divididos em dois tipos, o de exclusão total 
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do campo magnético, tipo 1, e o de exclusão parcial do campo, tipo 2. No caso desta 

referente tecnologia, os supercondutores necessários para realizar a levitação são 

os do tipo II que, de acordo com Stephan (2002) excluem parcialmente o campo e 

diminuem a força de levitação, mas conduzem a estabilidade da levitação, 

dispensando sistemas de controle sofisticados ou rodas. Tal propriedade representa 

o grande diferencial em relação aos métodos EDL e EML, pois o mesmo só pôde ser 

devidamente explorado a partir do final do século XX com o advento de novos 

materiais magnéticos e pastilhas supercondutoras de alta temperatura crítica, como 

o YBa2Cu3OX (YBCO). (Stephan, 2002) 

Stephan mostra que uma placa de cerâmica supercondutora ao ser 

resfriada com nitrogênio líquido, produz o efeito de levitação sobre um ímã de terras 

raras. Portanto, assim que o condutor é resfriado a levitação acontece, independente 

de energia e sem a necessidade de nenhum mecanismo ou sistema de correção, 

diferente da tecnologia de eletromagnetismo. 

No protótipo brasileiro, de acordo com Stephan, o Maglev é acionado por 

motor linear síncrono (LSM) de armadura longa, alimentado com inversor de 

frequência de fabricação nacional (WEG). 

A Figura 4 mostra uma idealização do modelo desenvolvido pela COPPE. 

 

Figura 4 - Maglev-Cobra 

 

Fonte: Lasup (Laboratório de Aplicações de Supercondutores – COPPE/UFRJ) 
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Segundo Stephan, entre as vantagens oferecidas pelo Maglev-Cobra, se 

destacam: 

- carga distribuída ao longo do veículo; 

- metade do peso total; 

- raios de 50 m; 

- rampas de até 15%; 

- túneis com ½ da área de escavação; 

- menor tempo de aceleração / frenagem; 

- menor custo de implantação (apenas 1/3 do custo de uma ferrovia 
tradicional); 

- menor custo operacional; 

- menor impacto ambiental (ruído, CO2). 

 

Portanto, comparando as três tecnologias de levitação magnética, conclui-

se que a levitação por supercondutores de alta temperatura é a que melhor se 

adapta para a finalidade de mobilidade urbana, não somente por se tratar de uma 

tecnologia mais barata, mas por ser mais estável e permitir raios menores que 

possam se adaptar ao contexto urbano. 
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3. LEVITAÇÃO MAGNÉTICA 

 A levitação magnética é a suspensão no ar, sem qualquer tipo de suporte, 

de algum material. Geralmente, tal material é um supercondutor que permanece 

suspenso devido a campos magnéticos. Tal tecnologia, atualmente é desenvolvida 

para uma série de fins, tendo entre eles, a levitação de trens para o transporte de 

passageiros. 

 A levitação pode ser obtida de duas formas, repulsão ou atração. De 

acordo com a intensidade das forças geradas por imãs, pode-se obter a grandeza 

suficiente para colocar no ar um objeto. Contudo, essa levitação pode ser estável ou 

instável, dependendo da tecnologia empregada. No entanto, a criação de um campo 

magnético com força suficiente para erguer um comboio, precisa ser mais forte do 

que o gerado normalmente por imãs permanentes. Nesse momento, entra a 

descoberta realizada pelo físico dinamarquês, em 1820, que uma corrente elétrica 

produz um campo magnético ao seu redor. (MULLER, 2002) 

 Serão contempladas aqui as três tecnologias de levitação magnética, as 

quais são utilizadas na suspensão de comboios para o deslocamento de 

passageiros, tanto de forma comercial, quanto as que ainda estão em fase de teste. 

 

3.1. LEVITAÇÃO ELETROMAGNÉTICA (EML) 

O Transrapid (Maglev de tecnologia alemã) foi planejado na Alemanha em 

1934, mas só começou a ser desenvolvida em 1969, em uma pista de teste em 

Emsland, conforme mostrada na Figura 5. Em 2001, uma pista comercial começou a 

ser construída em Shanghai, ligando o Aeroporto Internacional de Pudong até a 

Estação Rodoviária de Longyang, mostrado na Figura 6. 

 

3.1.1. Estrutura 

Tal tecnologia consiste nas forças de atração, na qual os trilhos ficam na 

parte de baixo da superestrutura e os comboios possuem braçadeiras inferiores, 
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onde os equipamentos necessários para a levitação estão fixados, conforme consta 

na Figura 7. 

Figura 5 - Transrapid na pista de teste de Emsland 

 

Fonte: http://www.wikipedia.org/ (Acesso em 15/05/2016) 

 

Figura 6 - Transrapid em linha comercial de Shanghai 

 

Fonte: http://www.wikipedia.org/ (Acesso em 15/05/2016) 
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Figura 7 – Tecnologia de levitação eletromagnética 

 

Fonte: Cabral (2015) 

A levitação é garantida por um sistema on-board de baterias, as quais são 

carregadas pelos geradores lineares, não sendo dependentes do sistema de 

propulsão. A propulsão do trem, bem como a sua frenagem, é realizada através de 

um motor linear síncrono, o qual fica localizado em cada comboio. Assim como os 

outros equipamentos do sistema, o mesmo também se encontra nas braçadeiras 

inferiores dos comboios. 

Por ser um sistema instável, a estrutura conta com sensores a laser que 

monitoram a distância do “GAP”, que é a distância entre o trem e os trilhos (distância 

de levitação), tanto na parte inferior, quanto na parte lateral, mostrado na Figura 8. 
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Figura 8 - Sistema de controle do gap durante a operação 

 

Fonte: Chunlong Yu – Shanghai Maglev Transportation Development Co., Ltd 

 

3.1.2. Custos 

 Com um custo total de 元 22 Bilhões (US$ 3,36 Bilhões), o Maglev de 

Shanghai liga a Estação de Metrô de Longyang ao Aeroporto Internacional de 

Pudong, percurso esse mostrado na Figura 9. A linha possui uma extensão de 30,5 

km, resultando em um investimento de US$ 19,8 Milhões p/ km e está em operação 

desde 2004. 

 Em virtude das características geométricas da via, o raio mínimo é de 

350m, com um gradiente máximo de 10%. 
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Figura 9 - Trajeto do Transrapid de Shanghai 

 

Fonte: http://www.isem-xvi.org/uploadfiles/image/2.jpg (Acesso em 07/06/2016) 

 

 Em relação ao consumo energético, o mesmo é variável de acordo com a 

velocidade. O Maglev de Shanghai já atingiu uma velocidade máxima de 501 km/h, 

mas geralmente opera a uma velocidade de 431 km/h (119,72 m/s). 

 A energia necessária pode ser calculada com a seguinte expressão abaixo, 

tomando com coeficiente de arrasto o valor de 0,26, com uma área frontal de 16m2 e 

uma velocidade constante de 111m/s. 

 

P = c ∗ A ∗ v ∗ densidade	do	ar
2  

 

P =
0,26 ∗ 16m ∗ 111m

s ∗ 1,24kg
m

2 = 3,53MW			 η = 0,85  

 

 

 

 



52 

 

 

 

3.2. LEVITAÇÃO ELETRODINÂMICA (EDL) 

Em 1962, o Japão deu início às pesquisas da referente tecnologia sendo 

que, quinze anos mais tarde, os resultados dos estudos foram aplicados à tecnologia 

ferroviária, na cidade de Yamanashi. Após vários resultados positivos, os modelos 

dos veículos foram sendo aprimorados para obter menores escoamentos turbulentos 

com uma aerodinâmica mais favorável até chegar ao modelo L0, representado na 

Figura 10, o qual atingiu uma velocidade de 603 km/h, no ano de 2015. 

A linha que está em construção, será inaugurada em 2027 e fará a ligação 

entre Tokya e Nagoya, diminuindo o tempo de viagem de 1h30min para apenas 

40min. O seu trajeto, devido ao fato da estrutura ter um raio mínimo muito restrito, é 

mais retilíneo, passando por uma cadeia de montanhas, como representado na 

Figura 11. 

 

Figura 10 - Veículo L0 em funcionamento 

 

Fonte: http://www.response.jp/ (Acesso em 01/06/2016) 
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Figura 11 - Trajeto do Chuo Shinkansen 

 

Fonte: Kazuo (2014) 

 

3.2.1. Estrutura 

Para tal tecnologia, a utilização de supercondutores se torna necessária. A 

obtenção da levitação eletrodinâmica se dá pelo principio de Lenz, no qual o valor 

absoluto da força eletromotriz, induzida em uma única espira de um circuito elétrico 

fechado, é igual ao valor absoluto da taxa de variação temporal do fluxo magnético 

que atravessa a espira. 

Tal princípio é definido pela equação a seguir e pode ser representado da 

pela Figura 12: 

 

=	−  
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Figura 12 - Comportamento do fluxo magnético 

 

Na Figura 12a, há um crescimento do fluxo magnético, com uma indução 

da corrente elétrica no sentido anti-horário, gerando um campo magnético contrário 

ao campo B. Já na Figura 12b, há um decréscimo desse fluxo magnético, com uma 

indução da corrente elétrica no sentido horário e gerando um campo magnético no 

mesmo sentido que o campo B. 

Portanto, no interior do trem há espiras supercondutoras, representadas na 

Figura 13, que geram um campo magnético, induzindo uma corrente nas bobinas 

localizadas nos interiores dos trilhos. Porém, o campo capaz de criar uma força de 

repulsão suficiente para erguer o trem só ocorre quando a velocidade do veículo 

chega a 120 km/h. Por esse motivo, os comboios precisam contar com rodas que lhe 

permitam chegar nessa velocidade para, somente após, começar a flutuar. O último 

modelo desenvolvido, da série L0, atingiu 603km/h. 

Figura 13 - Espiras supercondutoras no interior do veículo 

 

Fonte: https://kiran14997.files.wordpress.com/2016/02/maglev-trains-7-638.jpg?w=840 

 (Acesso em 18/05/2016) 
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 A propulsão do trem, bem como a sua frenagem, ocorre em virtude do 

princípio de atração e repulsão, por bobinas localizadas nas paredes laterais, de 

ambos os lados, as quais são energizadas por uma corrente alternada trifásica de 

uma subestação, criando um campo magnético alternado sobre os trilhos (ESVELD, 

2001). 

Na Figura 14, é possível verificar a estrutura do sistema, onde os comboios 

ficam inseridos. Já na Figura 15, está representada a estrutura interna das paredes 

laterais, onde estão contidas as bobinas responsáveis pela propulsão do trem. 

 

Figura 14 - Estrutura externa do maglev japonês 

 

Fonte: http://www.mottors.com.br/ (Acesso em 08/10/2015) 

 

Figura 15 - Estrutura interna das guias laterais 

 

Fonte: Hiroyuki (2014) 
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3.2.2. Custos 

 Com um custo total de ¥ 9 Trilhões (US$ 81,72 Bilhões), o Maglev japonês 

ligará as grandes regiões de Tokyo, Nagoya e Osaka, com uma extensão total de 

286km, resultando em um investimento de US$ 285,7 Milhões p/ km e sua 

inauguração está prevista para o ano de 2027. 

 O alto valor do investimento é devido ao fato do raio mínimo ser incríveis 

8000m e o gradiente máximo ser de apenas 4%. Portanto, a ocorrência de túneis e 

pontes é muito grande, dado ao fato de que a rota do Maglev passa pelas 

montanhas Akaishi, resultando em um total de 246 km de túneis (86% do trajeto). 

 

3.3. LEVITAÇÃO MAGNÉTICA SUPERCONDUTORA (SML) 

A tecnologia baseada em supercondutores de alta temperatura foi aplicada 

no desenvolvimento de um protótipo em escala reduzida e, mais tarde, veio a se 

tornar o Maglev-Cobra, como consta na Figura 16. O projeto foi elaborado no 

Laboratório de Aplicações de Supercondutores (LASUP) da COPPE (UFRJ) e é 

apresentado como uma das soluções para os problemas de mobilidade urbana, 

tendo em vista as suas características de funcionamento.  

Figura 16 - Maglev-Cobra 

 

Fonte: Diariodotransportecoletivo.wordpress.org (Acesso em 05/05/2016) 
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Acionado por um motor linear, o Maglev-Cobra é alimentado por um 

inversor de frequência, o qual foi desenvolvido pela própria universidade, realizando 

a função de movimento do veículo. Os supercondutores, responsáveis pela levitação, 

se encontram dentro de quatro criostatos e a levitação ocorre em cima de trilhos 

magnéticos que utiliza imãs dispostos em um esquema de coletor de fluxo, que 

possui peças de ferro entre dois Nd-Fe-B com os mesmos pólos magnéticos. 

3.3.1. Estrutura do Maglev-Cobra 

O Maglev-Cobra possui esse nome em virtude de ter uma estrutura 

articulada, composta por módulos (anéis) que se ligam e permitem futuras 

ampliações de capacidade, através de uma forma rápida, simples e de baixo custo. 

O movimento do veículo, em virtude dessas características, levando em 

consideração o raio mínimo de apenas 30m, lembra o deslocamento de um ofídio, 

como representado na Figura 17, dando nome então, à referida tecnologia. 

O protótipo em funcionamento foi desenvolvido pelas seguintes empresas 

nacionais: Instituto Nacional de Tecnologia – INT, que é altamente qualificado na 

área de inovação, Ergon Projetos de Ergonomia e Design Ltda. e Portifolium 

Sistemas, Design e Produções Audiovisuais Ltda. O modelo interno do módulo pode 

variar de acordo com a intenção ou preferência do município, tendo um design mais 

inovador, como mostrado na Figura 18, ou mais tradicional, conforme consta na 

Figura 19. 

Figura 17 - Maglev-Cobra 

 
Fonte: Lasup (Laboratório de Aplicações de Supercondutores – COPPE/UFRJ) 
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Figura 18 - Design interno do Maglev-Cobra 

 
Fonte: Lasup (Laboratório de Aplicações de Supercondutores – COPPE/UFRJ) 

 

 

Figura 19 - Design interno do Maglev-Cobra 

 
Fonte: Lasup (Laboratório de Aplicações de Supercondutores – COPPE/UFRJ) 
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3.3.2. Base de levitação 

Na parte inferior do veículo, localizam-se os criostatos, que carregam o 

nitrogênio líquido a uma temperatura de -196 ºC, responsáveis pela refrigeração das 

pastilhas cerâmicas condutoras, que mantém a levitação dos módulos. Também, 

abaixo dos módulos, situado na parte central entre os criostatos, localiza-se o 

primário do motor central, encarregado da função de deslocamento, tanto para 

impulsionar o veículo, quanto para sua frenagem. 

Na Figura 20, pode-se visualizar o projeto do veículo, onde estão ilustrados 

todos os detalhes que compõe a parte inferior do veículo. 

Figura 20 - Estrutura inferior do veículo 

 

Fonte: Lasup (Laboratório de Aplicações de Supercondutores – COPPE/UFRJ) 

 

3.3.3. Custos 

 Há um projeto de construção de uma linha operacional com 4,5km de 

extensão. Essa linha será implantada da Ilha do Fundão e contará com nove 

estações e fará a ligação da reitoria do campus universitário da UFRJ com o 

Hospital da Ilha, conforme consta na Figura 21, representada pela linha pontilhada. 

 De acordo com as simulações, a estimativa de custo operacional é de 

R$ 0,08/km, contra os R$ 0,47/km do ônibus convencional já existente no local. 
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Tomando como base a estimativa de um investimento de 82,3 milhões de reais para 

a implantação, o retorno nominal aconteceria em 20 anos, já que essa implantação 

traria uma economia de quatro milhões de reais por ano. 

 Levando em consideração o custo total e a extensão da linha, chega-se a 

um valor de R$ 18,28 milhões de reais por quilômetro. O Quadro 1 mostra os valores 

de cada item e sua porcentagem em relação ao custo total. 

 

Figura 21 - Localização do trecho proposto na UFRJ 

 
Fonte: Lasup (Laboratório de Aplicações de Supercondutores – COPPE/UFRJ) 

 

Quadro 1 - Investimentos para a linha de 4,5km 

Especificação R$ % 

Estudos e projetos 5.530.000,00 6,7 

Engenharia civil 18.969.000,00 23,0 

Engenharia elétrica 33.740.000,00 41,0 

Engenharia veicular 14.000.000,00 17,0 

Engenharia de sistemas 2.600.000,00 3,2 

Subtotal 74.839.000,00 90,9 

Eventual 7.483.900,00 9,1 

Total geral 82.322.900,00 100,0 

Custo/km 18.293.977,78 - 

 

Fonte: David (2009) 
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 Em relação ao consumo energético, tomando como base a velocidade 

máxima de 70 km/h, tendo em vista que em um contexto urbano, o trem não tem 

tempo de atingir uma velocidade muito elevada em função das paradas nas 

estações, a energia necessária pode ser calculada utilizando um coeficiente de 

arrasto com o valor de 0,7, área frontal de 6,43m2 e a velocidade de 19,44m/s.  

 Baseando-se no estudo de De Moura (2016), experimentalmente, utilizando 

o protótipo construído nas instalações da COPPE, em uma extensão de 250m e 

usando uma carga máxima de 3.030 kg (referente a 11 pessoas), a potência 

demanda pelo trem se encontra no Gráfico 1 e a energia média consumida está 

calculada no Quadro 2. 

 

Gráfico 1 - Potência demandada pelo Maglev-Cobra 

 
Fonte: De Moura (2016) 

 

Quadro 2 - Energia média consumida pelo Maglev-Cobra 

 
Fonte: De Moura (2016) 
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 Portanto, somando a energia consumida pelo Maglev enquanto o mesmo 

se encontra em repouso, e multiplicando por seis ciclos, obtém-se o valor consumido 

em uma hora. Logo após, multiplicando por 8 horas diárias, obteve-se o consumo 

médio de energia diário, conforme demonstrado no Quadro 3. 

 

Quadro 3 - Consumo médio energético diário 

 
Fonte: De Moura (2016) 

 

 Em virtude da baixa energia consumida pelo Maglev-Cobra, e da 

preocupação em sempre buscar fontes de energia alternativas, renováveis e limpas, 

projetou-se o sistema para o que o mesmo pudesse usar a energia solar, com 

placas fotovoltaicas. Tendo em vista que uma placa sozinha fornece 0,99 kWh/dia, 

são necessárias sete placas, como consta no Quadro 4, para que energia fosse 

completamente suprida, havendo ainda uma sobra de 0,853kWh, a qual poderia ser 

utilizada para outros fins. 

 

 

Quadro 4 - Energia média fornecida pelo conjunto de placas 

 
Fonte: De Moura (2016) 
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 Na Figura 22, estão mostradas as instalações das placas, juntamente com a 
via elevada. 

 

Figura 22 - Fonte energética do Maglev-Cobra 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 

3.4. COMPARATIVO DOS SISTEMAS DE LEVITAÇÃO MAGNÉTICA 

De acordo com as informações apresentadas nesse capítulo, é possível 

concluir que a melhor opção de implantação para contexto urbano é definitivamente 

o Maglev-Cobra. 
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A seguir, no Quadro 5, segue um resumo da comparação dos resultados 

analisados: 

Quadro 5 - Comparativo das tecnologias de maglev 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Conclui-se que: 

• Custo total: 

 SML < EML < EDL 

 

• Raio mínimo 

 SML < EML < EDL 

 

• Gradiente máximo 

 SML > EML > EDL 

 

• Consumo de energia 

 SML < EML < EDL 

 

• Velocidade final 

 EDL > EML > SML 

 

Ou seja, a tecnologia mais adequada para o contexto urbano é 

definitivamente a de Levitação Magnética Supercondutora, no caso, o Maglev-Cobra. 
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4. VANTAGENS DA TECNOLOGIA MAGLEV-COBRA 

 Tomando como referência os resultados das análises contidas nesse 

trabalho, juntamente com o estudo realizado por Stephan (2007), no qual foi feito um 

levantamento das características técnicas do Maglev-Cobra em relação ao VLT, foi 

possível desenvolver uma análise comparativa entre os diferentes modais, alguns 

deles já estudados para Florianópolis. Tal análise reflete a diferença entre inúmeras 

características, principalmente, a viabilidade financeira de cada tipo. 

 

4.1.  CONSTRUÇÃO CIVIL / ARQUITETURA 

 Dentro da área da construção civil e arquitetura, foi possível listar cinco 

características particulares que trazem inúmeras vantagens técnicas, tornando a 

construção do Maglev altamente viável.  

 

4.1.1. Carga distribuída 

 Na análise estrutural de uma viga, é possível ter inúmeros tipos de 

formatos de carregamentos. Quando se trabalha com tecnologia ferroviária, há 

inúmeros pontos de contato roda/trilho, onde muitas toneladas são aplicadas de 

forma pontual, gerando um esforço cisalhante e uma flexão muito grande nos trilhos, 

onde o momento é calculado pela expressão: 

 

= ∗
4  

 Consequentemente, esse esforço requer uma estrutura muito robusta para 

suportá-la.  

 Entretanto, trabalhando com uma tecnologia de levitação, não há mais uma 

carga pontual agindo nos trilhos, pois todo o peso do veículo é perfeitamente 

distribuído em cima dos mesmos. Essa carga distribuída é calculada pela equação: 

 

= ∗
8  
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 Comparando as equações, é possível verificar que: 

 

M1 = 2M2 

 

 Graficamente, pode-se representar da seguinte forma: 

 

Figura 23 - Comparação momentos máximos aplicados em uma viga 

 
Fonte: Stephan (2007) 

 

 Portanto, há uma queda de 50% no momento máximo aplicado por um 

veículo que levita, em relação a outros veículos. 

 

4.1.2. Peso total 

 Realizando uma comparação com o VLT, especificamente, o Maglev-Cobra 

possui um peso menor do que um terço. Enquanto o carro vazio de um VLT pesa em 

torno de 37t, o Maglev-Cobra pesa 10,2t. Esse alívio no peso se dá, principalmente, 

pelo fato do Maglev não possuir  rodas, nem motor, muito menos o truque. 
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Figura 24 - Rodas e truque de um veículo ferroviário tradicional 

 
Fonte: http://emme2.com.br/site/wp-content/uploads/2014/06/imagem_10_transtec.jpg 

 

4.1.3. Superestrutura 

 A única superestrutura que o Maglev-Cobra possui é um par de trilhos que 

são basicamente imãs com 50mm de altura e 100mm de largura. Diferente dos 

demais veículos ferroviários, o peso da superestrutura do Maglev possui um valor 

inferior a 10%, tendo em vista que as estruturas ferroviárias tradicionais possuem 

uma série de itens, como lastro com britas, dormentes de madeira, monobloco ou 

bibloco de concreto ou, até mesmo, placas ou caminhos de asfalto ou concreto e, 

por fim, trilhos pesados como TR-45. A somatória de todo esse peso passa dos 

1500 kg, por metro linear. 

 A Figura 25 representa uma superestrutura tradicional, enquanto a Figura 

26 representa a utilizada no Maglev-Cobra. 

Figura 25 - Superestrutura convencional de um veículo ferroviário 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Figura 26 - Superestrutura do Maglev-Cobra 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

4.1.4. Estrutura elevada 

 De acordo com as verificações vistas anteriormente, além da aplicação da 

carga ser completamente distribuída, o Maglev-Cobra ainda possui um peso total 

muito inferior ao VLT. Tudo isso gera um impacto positivo na construção das vias 

elevadas, gerando a necessidade de uma estrutura muito mais leve. Como é de 

conhecimento geral, o custo de uma estrutura metálica parte da relação $/kg. 

Portanto, uma estrutura mais esbelta significa um custo muito menor. Contudo, 

levando em consideração o fato de que não haverá no canteiro a construção das 

peças, pois todas são industrializadas e chegam prontas na obra, só necessitando a 

montagem, isso traz uma redução ainda maior no custo total do projeto. 

 

4.1.5. Túneis e rampas 

 Conforme visto anteriormente, o Maglev-Cobra possui a capacidade de 

vencer gradientes de 15% e realizar curvas com raios mínimos de 30m. Essas duas 

características viabilizam o projeto em vários aspectos, entre eles, a não 

necessidade da construção de túneis e viadutos. 
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4.2.  RACIONALIZAÇÃO ENERGÉTICA / MENORES EMISSÕES GASOSAS 

4.2.1. Economia de energia no transporte 

Realizando uma comparação entre o Maglev-Cobra e os diferentes tipos de 

modais disponíveis em Florianópolis (exceto trem/metrô) é possível verificar a sua 

eficiência energética, além da sua elevada capacidade de transporte, muito acima 

dos atuais meios que o respectivo município possui. 

 

Quadro 6 - Consumo energético por passageiro 

 
Fonte: Stephan (2008) 

  

4.2.2. Redução nas emissões de CO2 

No Quadro 7 é possível verificar outra comparação entre os diferentes tipos 

de modais, em relação a quantidade, em gramas, de CO2 emitido para a atmosfera. 

Na tabela estão listados os tipos de combustíveis, além da quantidade de 

passageiros transportados, o consumo por passageiro e, no fim, a emissão de CO2 

equivalente. 

 

Quadro 7 - Emissão de gCO2 por passageiro 

 
Fonte: Stephan (2007) e David (2009) 
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4.3. DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA NACIONAL 

4.3.1. Engenharia veicular inovadora  

Conforme verificado anteriormente, o desenvolvimento da estrutura do 

Maglev-Cobra visa a sua adaptação a estrutura do contexto urbano. Por esse motivo, 

uma das principais características do veículo é a sua adaptabilidade às vias urbanas, 

tendo o seu raio mínimo muito pequeno permitindo a sua implantação a uma 

infraestrutura já existente. 

 Por esse motivo, a estrutura do veículo foi desenvolvida em módulos, os 

quais foram dimensionados para permitir essa maleabilidade do trem, como está 

representado na Figura 27. 

Figura 27 - Módulos do Maglev-Cobra 

 

Fonte: Lasup (Laboratório de Aplicações de Supercondutores – COPPE/UFRJ) 

 

 O desenvolvimento dos designs internos dos modelos pode variar de 

acordo com as necessidades e preferências de cada município. 
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4.3.2. Fabricação de imãs de terras raras  

 O maior custo na parte da implantação do Maglev-Cobra é atribuído ao 

material que compõe os trilhos magnéticos. Para garantir um gap (altura de levitação) 

de 8 a 10 cm é necessária uma força de levitação igual a 6 N/cm2. Porém, para se 

alcançar um valor com essa magnitude, precisa-se de um bloco de NdFeB, com 

volume de 50x50x100 mm, o qual na China está custando em torno de U$$ 55. Além 

da China, a Alemanha também exporta esse produto, mas com um preço mais 

elevado. 

 Um imã com esse poder de levitação, fabricado a partir da combinação 

desses materiais, Neodímio, Ferro e Boro (Nd2Fe14B), atualmente se torna um ítem 

oneroso demais, em virtude da sua importação. Contudo, o Brasil é o segundo maior 

detentor de terras raras do mundo, com 16% das reservas, ficando atrás somente da 

China, que possui 40%. Na Figura 28 é possível visualizar onde se encontram as 

companhias que realizam extrações e no Quadro 8 estão listados os países mais 

detentores e produtores. 

Figura 28 - Reservas de terras raras e produção 

 

Fonte: Estudo Terras-Raras, DNPM, Paulo César Ribeiro Lima 
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Quadro 8 - Reservas de terras raras e produção 

 

Fonte: DNPM/DIPLAM; USGS – Mineral Commodity Summaries (2014) 

(1) Reserva lavrável em OTR (DNPM: RAL 2013 e Processos Minerários);  

(2) Inclusive Rússia e Vietnã; 

 (3) refere-se à produção de monazita, a partir do estoque da INB em São Francisco do Itabapoana - 
RJ; (-) dado nulo; (nd) não disponível ou desconsiderado; (r) revisado; (p) dado preliminar 

De acordo com as informações do Quadro 8 pode-se verificar que, mesmo 

possuindo uma grande reserva, a extração desses materiais ainda continua sendo 

bastante tímida, colocando o Brasil muito atrás de países que possuem reservas 

bem menores. Portanto, um investimento na área de extração e produção pode 

trazer um grande desenvolvimento da indústria brasileira na produção de produtos 

com grande valor agregado, bem como, o desenvolvimento e a ampliação das 

pesquisas universitárias no setor.  

 

4.3.3. Fabricação de supercondutores de alta temperatura crítica 

Os supercondutores utilizados para realizar a levitação do Maglev-Cobra 

são os do Tipo II, com exclusão parcial do campo magnético de seu interior, 

conforme visto anteriormente nesse trabalho. Atualmente, esse é um outo item que 

eleva muito o custo da implantação do Maglev-Cobra, em virtude de não haver uma 

produção nacional e a importação ser obrigatória. 

Os supercondutores utilizados no Maglev-Cobra foram trazidos da 

Alemanha, do Leibniz-Institut für Festkörper und Werkstoffforschung (IFW), 

localizada em Dresden, instituto esse com a qual a COPPE possui uma cooperação 

através de projeto PROBRAL-CAPES/DAAD. 
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No Brasil, Centro de Pesquisa da Eletrobrás já chegou a produzir esse tipo 

de supercondutores, porém, para outra finalidade. Entretanto, a equipe de 

desenvolvimento do Maglev-Cobra já realizou contatos com CEPEL sobre o projeto 

e a mesma se mostrou muito interessada no sucesso do produto, para uma futura 

parceria e produção do material. 

 

4.3.4. Fabricação de motores lineares 

Na pista de testes de 250m, construída nas instalações da COPPE, os 

motores utilizados no protótipo foram construídos de forma artesanal pela própria 

equipe. No momento atual o Brasil não conta com empresas de grande porte que 

trabalhem com esse tipo de produto. A consequência disso é, justamente, outro 

motivo que encarece a implantação dessa tecnologia de transporte. 

Todavia, uma demanda para esse tipo de modo de transporte seria o 

estímulo necessário para que empresas de grande porte possam se interessar na 

produção em larga escala, entre ela, a WEG, situada em Jaraguá do Sul.  

 

Figura 29 - Motor de indução linear do Maglev-Cobra 

 

Fonte: Modelagem computacional de MIL pelo MEF, Abreu (2011) 

 



74 

 

 

 

 

  



75 

 

 

 

5. ESTUDO DE CASO 

 

 Baseando-se no estudo realizado por Goldner (2009), várias vias de 

Florianópolis já estão trabalhando acima da sua capacidade de fluxo nas horas de 

pico. Simulações realizadas com dados de contagem realizados em diversos pontos 

da cidade mostram que algumas ruas e avenidas, as quais realizam conexões com 

importantes áreas da cidade, já apresentam níveis de serviço muito baixo. Goldner 

afirma que "mesmo incluindo todas as alterações estruturais sugeridas pelo IPUF, 

como a ampliação de avenidas ou construção de túneis, muitos pontos críticos não 

foram solucionados". Goldner ainda conclui que "A solução para este problema só 

pode ser alcançada por uma mudança no modelo do transporte urbano em 

Florianópolis".  

 A Figura 30 mostra uma simulação com a projeção do sistema viário, sem 

a realização de quaisquer melhorias. Os pontos numerados significam as vias que já 

atingiram de 80% a 100% de suas capacidades. 

 

Figura 30 - Projeção do sistema viário atual 

 
Fonte: Estudo dos impactos no sistema viário devido ao 

adensamento urbano da cidade de Florianópolis 
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 Segundo Ferreira, "o transporte deve ser pensado priorizando o trinômio 

pedestre, ciclista e, por fim, transporte público". Ferreira também complementa 

dizendo que tais mudanças podem ocorrer diminuindo a largura das faixas do carro 

para dar espaço às ciclovias. 

 De acordo com o estudo desenvolvido pelo pesquisador Valério Medeiros, 

da Universidade de Brasília (UnB), Florianópolis foi classificada com o segundo pior 

índice de mobilidade do mundo e o pior entre as capitais brasileiras. Tal estudo 

levou em consideração as dimensões territoriais e a forma como a cidade se distribui 

e condiciona a mobilidade. Com o auxílio de um software específico, foi calculado 

um “valor de integração”, o qual realiza uma identificação de rotas de passagem de 

acordo com a organização e conexão das ruas. Em comparação com o resto do 

mundo, Florianópolis só ficou a frente da cidade de Phuket, na Tailândia. Em relação 

às cidades brasileiras, o índice obtido por Florianópolis ficou tão abaixo das outras, 

que o segundo lugar no ranking, ocupado pela cidade do Rio de Janeiro, ficou a uma 

diferença de 0,155. Enquanto Florianópolis teve um índice de 1,458, a cidade do Rio 

de Janeiro obteve o valor de 0,303. 

 

Figura 31 - Congestionamento SC401 

 
Fonte: http://www.mobfloripa.com.br/ (Acesso em 28/04/2016) 
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 Portanto, em virtude de todas essas problemáticas, Florianópolis foi 

escolhida para o estudo de caso desse presente trabalho. 

 

5.1. IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA 

 Florianópolis possui uma grande extensão territorial, maior do que outras 

capitais, como Curitiba e Belo Horizonte, entre outras, representadas nas Figuras 32 

e 33. Entretanto, diferentemente dessas cidades, a sua péssima mobilidade provém 

de uma combinação de fatores, tanto geográficos, com uma topologia acidentada e 

uma estrutura territorial delgada, quanto demográficos, com um crescimento 

populacional muito acima da média e uma distribuição completamente irregular. 

 

 

Figura 32 - Fpolis - Curitiba 

 

 

 

Figura 33 - Fpolis - Belo Horizonte 

 

 

Florianópolis acima e, ao fundo, a cidade 

de Curitiba, que possui uma área de 

0,64 vezes menor. 

Florianópolis acima e, ao fundo, a cidade de Belo 

Horizonte, que possui uma área de 0,49 vezes 

menor. 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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 De acordo com o estudo demográfico realizado por Campanário (2007), é 

possível verificar no Gráfico 2 que a população de Florianópolis teve um aumento 

expressivo, sendo o maior entre as outras cidades da mesma região.  

 

Gráfico 2 - População de Florianópolis 1980/2030 

 
Fonte: Campanário, IPUF (2007) 

 

 Em relação a irregular distribuição de ocupação, através da figura 34 é 

possível notar que as maiores densidades demográficas se localizam distantes 

umas das outras e, algumas delas, em regiões de difícil acesso em virtude da 

geografia da ilha, como os bairros ao leste, os quais têm acesso somente pelo morro 

da Lagoa da Conceição, ou dando uma volta extensa pelo norte e descendo pelo 

bairro do Rio Vermelho.  

 Outro fator que contribui para os problemas de transporte na cidade de 

Florianópolis é o crescimento acentuado da frota de veículos, tanto de carros, 

quanto de motocicletas, como apontam os Gráficos 3 e 4. Na contra mão, o 

crescimento da frota de transporte público sofreu um tímido crescimento, muito 

abaixo dos outros modais, inclusive, da própria média nacional, conforme está 

representado nos Gráficos 5 e 6. 
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Figura 34 - Distribuição populacional 

 
Fonte: IBGE 

 

Gráfico 3 - Crescimento da frota de carros 2001/2012 

 
Fonte: Observatório das Metrópoles (2013) 
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Gráfico 4 - Crescimento da frota de motocicletas 2001/2012 

 
Fonte: Observatório das Metrópoles (2013) 

 

Gráfico 5 - Crescimento da frota de ônibus 2001/2013 

 
Fonte: DEEPASK (2013) 

 

Gráfico 6 - Relação entre o crescimento da frota de ônibus e habitantes. 

 
Fonte: DEEPASK (2013) 
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5.2. DIAGNÓSTICO DA MOBILIDADE 

 

 De acordo com os resultados apresentados pelo PLAMUS, ainda é 

necessário levar em conta o número de cidadãos que utilizam algum tipo de 

transporte motorizado para se deslocar. Assim como pode ser conferido no Quadro 

9, esse número chega a 75% dentro da Grande Florianópolis, sendo o maior índice 

nacional. Já no Quadro 10 é possível verificar a diferença do índice de Florianópolis 

com o de outras capitais relevantes do país. 

 

Quadro 9 - Índice de mobilidade 

População RMGF 976800 

Viagens por pessoa 1,83 

Viagens motorizadas por pessoa 1,38 
Fonte: Pesquisa Origem Destino da Grande Florianópolis, 2014. Elaboração: PLAMUS 

 

Quadro 10 - Comparativo de índices de mobilidade 

Área metropolitana 
Transporte individual 

motorizado 
(auto/moto/táxi) 

Transporte 
coletivo 

Transporte não-    
motorizado           

(a pé/bicicleta)  
Total 

Florianópolis 0,88 0,5 0,45 1,83 

Belo Horizonte 0,4 0,6 0,6 1,6 

Curitiba 0,6 0,5 0,7 1,8 

Porto Alegre 0,5 0,7 0,4 1,6 

Rio de Janeiro 0,4 0,8 0,7 1,9 

São Paulo 0,6 0,6 0,7 1,9 
Fonte: Pesquisa Origem Destino da Grande Florianópolis, 2014. Elaboração: PLAMUS 

 

 Outros dois dados também são importantes para compreender a atual 

situação de Florianópolis, no que diz respeito ao problema da péssima mobilidade 

urbana, a distribuição horária das viagens, verificada no Gráfico 7, e o tempo médio 

de cada tipo de transporte, apresentada no Gráfico 8. Assim como ocorre na maioria 

das cidades, os picos de viagens acontecem nos horários de rush, no começo da 

manhã e no final da tarde. Além disso, em relação ao tempo de deslocamento, é 

possível verificar uma diferença muito grande entre o transporte público e os outros 

tipos. 
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Gráfico 7 - Distribuição horária das viagens por modo 

 
Fonte: PLAMUS, 2014 

 

 

Gráfico 8 - Tempo médio de viagem por modo de transporte 

 
Fonte: PLAMUS, 2014 

 

  Tais resultados retratam, de certa forma, a situação do município e de 

como o transporte individual é priorizado na cidade, ao invés do transporte público. 

As razões para tal podem ser decorrentes da falta de qualidade do serviço oferecido, 

pela limitada abrangência em relação a diversas localidades da cidade, pela questão 

de alguns horários serem restritos para certas localidades, pelo fato da aquisição de 

um automóvel ter sido cada vez mais fácil ultimamente ou, até mesmo, pela 

somatória de todos esses fatores. 
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6. CARACTERIZAÇÃO DO TRECHO FERROVIÁRIO 

 

6.1. DEFINIÇÃO DA REGIÃO DE ESTUDO 

 A intenção inicial consistia na elaboração de sete trechos, com duas linhas 

continentais e cinco dentro da ilha, sendo elas: 

 

a. Linha 1: Central, de forma circular e ligando o centro à UFSC e à conexão 

com as outras linhas que vão para o norte e o leste da ilha. 

b. Linha 2: Leste, ligando a linha Central com os bairros do norte da ilha, indo 

até o Santinho 

c. Linha 3: Norte, conectando a linha Central com as praias do leste, indo até o 

Rio Vermelho 

d. Linha 4: Sudoeste, fazendo a conexão do centro com os bairros do sudoeste 

até o Ribeirão da Ilha 

e. Linha 5: Sudeste, conectando a linha Sudoeste com os bairros do sudeste, 

até o Pântano do Sul 

f. Linha 6: Continental Norte, fazendo a conexão do centro da ilha até o 

município de Biguaçú 

g. Linha 7: Continental Sul, ligando o centro da ilha até o município de Palhoça 

 Tais linhas se encontram representadas na Figura 35. 

 Entretanto, um estudo com esse nível de abrangência seria inexequível em 

um trabalho de conclusão de curso. Portanto, o trecho para o qual esse estudo foi 

direcionado se refere apenas à linha Central, conforme representada na Figura 36. 

As linhas foram definidas de acordo com uma série de fatores, entre eles, a taxa 

ocupacional e alguns locais com maior importância, como hospitais, escolas, 

universidades, shoppings, centros comerciais e pontos turísticos. 

 A concepção das duas linhas no bairro do Centro foi desenvolvida na 

intenção da criação de um cordão ao redor do centro da cidade, possibilitando a 

inclusão completa de todos os pontos importantes da região. Os trechos foram 

idealizados em seus respectivos percursos, tendo como consideração as regiões 

com maior fluxo de tráfego (público e privado) bem como, o maior fluxo de pessoas 
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e de centros de interesse público. Além disso, também foi ponderada a questão de 

escolha onde os locais pudessem abrigar estações que fossem conectadas entre si, 

através de linhas veiculares especiais que façam a distribuição das pessoas pelos 

bairros, atendendo as demandas por completo. Tais linhas veiculares serão 

abordadas mais adiante, neste mesmo trabalho. 

 

Figura 35 - Plano completo para Florianópolis 

 

Fonte: Google maps 
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Figura 36 - Definição de área central para estudo 

 

 Fonte: Google maps 

 

 O percurso na qual a linha Central está inserida agrupa um total de cinco 

bairros – Centro, Agronômica, Trindade, Pantanal e Saco dos Limões. A linha 

também tangencia outros cinco bairros – Itacorubi, Santa Mônica, Córrego Grande, 

Carvoeira e José Mendes, sendo estes também diretamente afetados pela obra. 

  

6.2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 O trecho, referente à linha Central, constitui-se de um percurso principal 

com 13,9 km de extensão, mais um apêndice complementar de 3,6 km (Beiramar), 

resultando em um comprimento total de 17,5 km. Ambos os percursos iniciam-se no 

Parque Metropolitano Francisco Dias Velho, onde hoje funciona o Estacionamento 

Multi Park. A linha principal segue em direção à Av. Mauro Ramos, passando pela 

praça dos poderes, e a linha complementar segue no sentido à Beira-Mar Norte, 

passando pela Rodoviária e encontrando com a linha principal nas mediações da 
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Praça Lauro Muller, próximo ao Hotel Majestic. A linha continua pela Agronômica, 

entrando por trás da Casa do Governador, atendendo o hospital, e cruzando ao lado 

da rotatória do CIC, onde retorna para a Beiramar, seguindo em direção a UFSC, 

bairro do Pantanal, descendo até o Saco dos Limões e retornando ao centro pelo 

José Mendes. 

 Toda a extensão da Linha Central é composta por pista dupla, onde o 

Maglev opera em ambas as direções. Dessa forma, as viagens se tornam, além de 

rápidas, práticas e abrangentes para qualquer cidadão.  

 

6.3. ESTUDO DE DEMANDA 

6.3.1. Volume de tráfego 

 Para a realização desta etapa, se faz necessário o levantamento de dados 

de contagem de tráfego na região de estudo. Devido à dificuldade em encontrar 

dados mais recentes, foi escolhido o levantamento realizado pelo Instituto de 

Planejamento Urbano de Florianópolis – IPUF, no ano de 2002, na Av. Mauro 

Ramos, próximo à lombada eletrônica, ao lado do Instituto Estadual de Educação., 

marcado na figura . 

 

Figura 37 - Ponto de contagem veicular (Av. Mauro Ramos) 

 
 Fonte: Google maps 
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 Os dados levantados no respectivo ponto se encontram na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Levantamento de dados veiculares (Av. Mauro Ramos) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis - IPUF 

Gerência de Planejamento 
Local: Av. Mauro Ramos - CENTRO 

Data: 10/09/2002 Dia da Semana: 3a feira 
Horário: Das 16h às 
19h 

Horário: Diagnóstico uso da bicicleta em Florianópolis Pesq.: Rafael e Everaldo 
OBS.: Ponto de visada próximo da lombada eletrônica e do Instituto Estadual de 
Educação 

CONTAGEM VEICULAR CLASSIFICADA 

Período Bike Moto Carro 
Particular Utilit. Micro/

Van 
Onibu

s VC1 VC2 

16:00 16:15 3 26 157 25 1 16 0 1 
16:15 16:30 1 12 166 20 3 9 4 0 
16:30 16:45 1 24 189 26 5 24 1 0 
16:45 17:00 1 23 157 19 1 20 3 0 
17:00 17:15 2 19 164 13 1 15 3 1 
17:15 17:30 2 25 185 13 5 15 0 0 
17:30 17:45 2 20 218 19 4 34 4 0 
17:45 18:00 1 18 193 19 2 25 0 1 
18:00 18:15 2 18 220 15 5 18 4 1 
18:15 18:30 0 25 221 19 4 20 1 0 
18:30 18:45 3 16 203 22 3 8 1 0 
18:45 19:00 3 29 173 18 5 15 3 0 

TOTAL: 21 255 2246 228 39 219 24 4 
Fonte: IPUF, 2002 

 

 Em razão de esse estudo estar servindo para um pré-dimensionamento do 

serviço de transporte público a ser implantado, serão levados em consideração 

somente os volumes de motos, carros e ônibus, os quais possuem um valor mais 

expressivo e, consequentemente, são os veículos que terão seu fluxo desviado para 

o novo modelo de transporte. 

 Primeiramente, através de fatores de correção, os índices da ABCR, e dos 

dados do sistema GDT, obtidos pelo DEINFRA, os dados de VMH serão corrigidos 

para VMD, para depois, serem expandidos para o VMDA e, no final, atualizados 

para os outros anos através das taxas de crescimento, onde irão ser estimados os 

volumes até o ano de 2045.  
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Gráfico 9 – Média móvel semestral - Dessazonalizado 

 
Fonte: ABCR, 2016 

 

Tabela 2 - Série dessazonalizada - Número índice 
Ano TOTAL MÉDIA SOMA 
 jan/02 99,55 

101,10 1213,23 

fev/02 99,68 
mar/02 102,21 
abr/02 100,73 
mai/02 101,51 
jun/02 98,62 
jul/02 101,43 

ago/02 102,75 
set/02 102,19 
out/02 102,31 
nov/02 102,19 
dez/02 100,05 
jan/16 150,118 

151,08 755,39 
fev/16 151,4762 
mar/16 151,2773 
abr/16 151,5646 
mai/16 150,9499 

Fonte: ABCR, 2016 

 

Tabela 3 - ABCR Brasil - Dessazonalizado 

ANO Geométrico Fator 
2002 2,91% 1,494302111 
Set/02 101,08% 0,98932141 

Correção VMD 
set/2002 para VMDA 

2016 
1,478345072 

Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 4 – Correção de VMH para VMD 

Correção de VMH para VMD 
Faixa Horária 16:00 - 19:00 00:00 - 23:59 
VMH 10.305 53.578 

Fator correção 5,199439916 
 Fonte: Elaboração própria 

 

  Na Tabela 5, está a aplicação dos fatores de correção para a expansão do 

volume para 2016. 

 

Tabela 5 - Ajuste dos volumes através dos fatores 

 Volume Moto + Carro + Onibus 

VMH 2720 
VMH p/ VMD 14142,47657 

VMD p/ VMDA 2016 20907,46055 
VMDA 20907 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Em relação às taxas de crescimento, serão utilizadas taxas padrão de 3% 

para carros e motos e apenas 1,5% para ônibus, comumente empregadas em 

estudos aonde não se possui dados provindos de estudos socioeconômicos. Tais 

dados podem ser conferidos no Quadro 11. 

 

Quadro 11 – Taxas de crescimento 

Moto Carro Ônibus 

3,0% 3,0% 1,5% 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Aplicando o VMDA encontrado na Tabela 5, é possível utilizar as 

porcentagens dos veículos utilizados para compor os VMDAs individuais e encontrar 

seus volumes para o ano atual. 

 

Tabela 6 – VMDA para motos, carros e ônibus 

Moto Carro Ônibus 
1960 17264 1683 
Fonte: Elaboração própria 
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 A seguir, na Tabela 7, usando as taxas de crescimento, tem-se a estimativa 

de volumes até o ano de 2045, tendo como ano base de abertura do tráfego para o 

novo sistema troncal, o ano de 2020. 

 

Tabela 7 - Projeção do VMDA para carros e ônibus. 

Ano Motos Carros Ônibus Ano Motos Carros Ônibus 

2016 1960 17264 1683 2031 3054 26897 2177 

2017 2019 17782 1708 2032 3145 27704 2286 

2018 2079 18315 1734 2033 3240 28535 2400 

2019 2142 18865 1760 2034 3337 29391 2520 

2020 2206 19431 1786 2035 3437 30273 2646 

2021 2272 20014 1813 2036 3540 31181 2778 

2022 2340 20614 1840 2037 3646 32116 2917 

2023 2411 21233 1868 2038 3756 33080 3063 

2024 2483 21870 1896 2039 3868 34072 3216 

2025 2557 22526 1924 2040 3984 35094 3377 

2026 2634 23201 1953 2041 4104 36147 3546 

2027 2713 23897 1982 2042 4227 37231 3723 

2028 2794 24614 2012 2043 4354 38348 3909 

2029 2878 25353 2042 2044 4484 39499 4104 

2030 2965 26113 2073 2045 4619 40684 4310 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 A escolha do referido ponto de contagem foi definida em virtude de estar no 

trajeto do traçado proposto e por ser uma rota com grande volume diário, 

principalmente, da maioria das linhas de ônibus, que se destinam a diversas regiões 

da ilha, como o leste, norte, terminais de integração, universidade e de  outros 

bairros. 

  

6.3.2. Volume de passageiros 

 Com o intuito de estimar o número de passageiros que irá usufruir do novo 

sistema troncal, deve-se converter o volume de veículos em volume de passageiros.  

 Para a realização de tal procedimento, será utilizado o índice de ocupação 

de automóveis e ônibus, o qual será tomado como referência o estudo do IPEA 
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(2011), que determinou um índice de 1,2 pessoas por carro, e as séries históricas 

dos municípios, para a determinação dos índices para os ônibus. 

 A seguir, segue a Tabela 8, que apresenta a respectiva série histórica, 

baseada nos dados obtidos do estudo realizado pela Prefeitura Municipal de 

Florianópolis.  

 

Tabela 8 - Número de oferta de viagens, demanda por passageiros e ocupação média 

 
Fonte: Conrado (2007) 

 

De acordo com os valores apresentados, conclui-se que a ocupação média 

vem diminuindo no decorrer dos anos, vindo de encontro com os dados dos gráficos 

já apresentados nesse trabalho, no capítulo 5.1. 

Dando continuidade ao cálculo, o valor da média aritmética desses valores 

se igualou ao valor da média ponderada, resultando em 41,90.  

Tomando os resultados obtidos para carros e ônibus, e definindo um índice 

de ocupação das motos como sendo um passageiro por veículo, foi possível 

construir a Tabela 9. 
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Tabela 9 - Estimativa do número de passageiros 

Ano Motos Carros Ônibus Ano Motos Carros Ônibus 

2016 1960 20717 70518 2031 3054 32276 91204 

2017 2019 21338 71575 2032 3145 33244 95764 

2018 2079 21978 72649 2033 3240 34242 100552 

2019 2142 22638 73739 2034 3337 35269 105580 

2020 2206 23317 74845 2035 3437 36327 110859 

2021 2272 24016 75968 2036 3540 37417 116401 

2022 2340 24737 77107 2037 3646 38539 122222 

2023 2411 25479 78264 2038 3756 39696 128333 

2024 2483 26243 79438 2039 3868 40886 134749 

2025 2557 27031 80629 2040 3984 42113 141487 

2026 2634 27842 81839 2041 4104 43376 148561 

2027 2713 28677 83066 2042 4227 44678 155989 

2028 2794 29537 84312 2043 4354 46018 163789 

2029 2878 30423 85577 2044 4484 47399 171978 

2030 2965 31336 86861 2045 4619 48820 180577 
Fonte: Elaboração própria 

 

6.3.3. Demanda do Maglev-Cobra 

 Em função de este trabalho estar baseado em uma reestruturação 

completa do sistema de transporte público, a porcentagem do volume de tráfego 

desviado dos ônibus será de 100%. Todas as viagens interbairros ocorrerão através 

da linha troncal, enquanto os ônibus terão suas funções apenas de deslocamentos 

circulares, dentro dos próprios bairros. Dessa forma, todo o volume intenso de 

ônibus com variados destinos, mas que percorrem o mesmo trajeto, como por 

exemplo na Avenida Mauro Ramos, será completamente realocado para a linha 

troncal. Juntamente com esses 100% de ônibus, mais três cenários de demanda 

para o volume de motos e carros serão considerados.  

 Em relação às porcentagens de usuários de motos e de carros que 

migrariam para o novo sistema de transporte público, em virtude da falta de dados 

serão realizadas simulações com diferentes cenários. Para um cenário otimista, a 

migração de 40% dos usuários de carros e de 30% para os usuários de motos. Em 

um cenário pessimista, 20% para carros e apenas 10% para motos. 

 

 



93 

 

 

 

Quadro 12 – Cenários de demanda migratória 

Tipo Pessimista Moderado Otimista 
Moto 10% 20% 30% 
Carro 20% 30% 40% 
Ônibus 100% 100% 100% 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Aplicando os valores do Quadro 14, é possível montar os cenários 

apresentados na Tabela 10. 

 

Tabela 10 - Estimativa de demanda diária de passageiros para o Maglev-Cobra 

Ano Pessimista Moderado Otimista Ano Pessimista Moderado Otimista 

2016 74857 77125 79392 2031 97964 101497 105030 

2017 76045 78381 80716 2032 102727 106366 110005 

2018 77253 79659 82064 2033 107724 111472 115221 

2019 78481 80959 83436 2034 112967 116828 120688 

2020 79729 82281 84833 2035 118468 122444 126420 

2021 80998 83627 86256 2036 124239 128335 132430 

2022 82289 84996 87704 2037 130294 134513 138731 

2023 83601 86390 89178 2038 136647 140992 145338 

2024 84935 87807 90680 2039 143313 147789 152264 

2025 86291 89250 92209 2040 150308 154917 159527 

2026 87670 90718 93766 2041 157647 162395 167143 

2027 89073 92212 95351 2042 165347 170238 175128 

2028 90499 93732 96965 2043 173428 178465 183502 

2029 91949 95280 98610 2044 181906 187094 192283 

2030 93424 96854 100284 2045 190803 196147 201491 
Fonte: Elaboração própria 

 

 

  



94 

 

 

 

 

  



95 

 

 

 

7. IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA DO MAGLEV 

 

7.1. INFRAESTRUTURA DO MAGLEV 

O Maglev, por se tratar de uma estrutura elevada, tem sua via apoiada em 

colunas fixas no solo, como está mostrado na Figura 38.  

 

Figura 38 - Suportes da via elevada 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Contudo, diferente das obras normalmente realizadas para viadutos 

rodoviários ou ferroviários, sua via dispensa uma infraestrutura mais robusta. 

Primeiramente, em virtude do peso próprio do veículo ser muito mais leve do que o 

de um trem, ou até mesmo de um VLT, o qual, cada comboio (vazio) possui um peso 

de 37 toneladas, enquanto o Maglev possui apenas 10,7 toneladas. O outro ponto 

que justifica a infraestrutura mais leve é o fator do contato roda-trilho. Trens e VLTS 

aplicam uma carga pontual de várias toneladas nos trilhos, necessitando de um 

apoio muito rígido para suportar as cargas transmitidas pelas rodas. Contudo, no 

Maglev a situação é totalmente diferente, pois, como o veículo está completamente 

sob levitação, a sua carga fica perfeitamente distribuída ao longo da via. A 

combinação desses dois fatores faz com que a infraestrutura da via elevada possa 

ser extremamente leve e de baixo custo, tendo apenas como preocupação as 

fundações. 
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Além da estrutura elevada, o projeto também prevê a ligação de toda a 

cidade através de ciclovias situadas abaixo das vias do Maglev, representada na 

Figura 39. As ciclovias conterão guarda corpos e um jardim linear de ambos os lados, 

menos nos cruzamentos, mostrado na Figura 40, contribuindo para o aumento de 

áreas verdes e isolando os usuários da movimentação dos carros, aumentando sua 

segurança e eliminando as mortes de ciclistas por atropelamento.  

 

Figura 39 - Ciclovia abaixo da estrutura dos trilhos 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Figura 40 - Ciclovias no cruzamento 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 
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7.2. SUPERESTRUTURA DO MAGLEV 

Em se tratando de Maglev com levitação por supercondutores de alta 

temperatura, o qual permanece sempre em via elevada, entende-se por 

superestrutura os trilhos e o motor linear síncrono, na guia inversora de fase. O 

conjunto de peças fica fixado em placas, como as representadas na Figura 41. 

 

Figura 41 - Superestrutura do Maglev-Cobra 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

  

7.2.1. Trilhos 

Os trilhos são compostos por duas áreas de imãs, dispostas paralelamente, 

com um ferro de 1,2cm entre elas, mostrado mais detalhadamente na Figura 42. Os 

imãs são compostos de Nd-Fe-B, com um volume de 5x5x10cm3.  

 

7.2.2. Motor linear síncrono 

Existe um grupo especial de máquinas elétricas que, através de 
movimentos de translação, são capazes de transformar energia elétrica em energia 
mecânica. A linearização da máquina é obtida através de uma transformação 
geométrica da máquina rotativa (Oliveira, 2000), conforme está demonstrado na 
Figura 43. 
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Figura 42 - Trilhos magnéticos 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Figura 43 - Linearização de um motor rotativo 

 

Fonte: adaptado de OLIVEIRA,2000 

 

7.3. ESTAÇÕES 

7.3.1. Localização 

Os critérios adotados para a definição da localização das estações foram 

os mesmos utilizados para a alocação das linhas, como a densidade populacional de 

cada região do percurso, existência de hospitais, escolas, universidades, shoppings, 

centr os comerciais e pontos turísticos. Entretanto, além da adoção de tais critérios, 

também foi levada em consideração a definição de um padrão de walking radius 

igual a 400m. Esse valor é o raio da distância máxima de caminhada que um usuário 

pode realizar para ter acesso a alguma estação, ou, de forma contrária, da estação 
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até o seu destino. Na Europa, essa distância tende a ser ligeiramente mais longa, 

mas em países como os EUA, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, é usual a fixação 

dos walking radius também em 400m. A Figura 44 representa os pontos aonde as 

estações foram alocadas. 

 

Figura 44 - Localização das estações 

 
Fonte: Google Earth 

Utilizando a teoria de grafos, foi possível o desenvolvimento de um 

diagrama que representa os pontos referentes às estações. Foi gerado um grafo 

com 14 vértices exteriores de forma simétrica, onde os dois vértices do eixo vertical, 

superior e inferior, representam as estações maiores que possuem conexões com 

outras linhas, enquanto os outros 12 vértices representam as estações menores, de 

passagem. Dentro do diagrama, se encontram mais 3 vértices, representando as 

estações internas, que se localizam na Av. Mauro Ramos. 

Tal diagrama está representado na Figura 45. 
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Figura 45 - Grafo das estações 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

7.3.1. Concepção das estações de passagem 

Durante o desenvolvimento da concepção das estações, foram idealizados 

três modelos, sendo duas estações principais, com áreas maiores, que servem de 

conexão para outras linhas, e um terceiro modelo com uma área menor, servindo 

apenas como ponto de acesso, como uma estação de passagem. 

O conceito usado para o desenvolvimento foi o de desenho limpo, com uso 

de cores neutras e sóbrias para não criar maior impacto na paisagem. Foi optado 

pela utilização de panos de vidro para garantir transparência e iluminação natural, 

além de fornecer visibilidade, tanto para a chegada do Maglev, quanto para que o 

usuário possa observar o entorno, uma vez que a cota em que se encontra o piso 

permite que o local funcione como um belvedere da cidade. 

A estação se encontra a uma altura de 5m em relação à rua, permitindo a 

passagem de ônibus e caminhões abaixo, sendo que o acesso à estação é por meio 

de escadas e/ou elevador para idosos e pessoas com deficiência, como pode ser 

conferido nas Figura 46 e Figura 47 - Estação Maglev-Cobra (Vista da calçada) 47. 
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Figura 46 - Estação do Maglev-Cobra (Vista aérea) 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 

Figura 47 - Estação Maglev-Cobra (Vista da calçada) 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

Na parte superior das estações, ficam instaladas as placas fotovoltaicas 

que abastecerão a linha, bem como, as estações. Em virtude do baixo consumo da 
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estrutura, a sobra de energia será transferida para a rede elétrica da cidade, sendo 

utilizada na iluminação pública, barateando o custo para o cidadão. 

O fechamento foi intervalado com vidro e painéis perfurados para permitir 

o fechamento opaco, trazendo mais conforto para a permanência do usuário. Os 

painéis possuem uma estrutura de steel frame mais gesso acartonado, como pode 

ser visualizado melhor na Figura 48 e na Figura 49. 

 

Figura 48 - Interior da estação (Vista sul) 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

  

Figura 49 - Interior da estação (Vista norte) 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 
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7.3.2. Concepção das estações intermodais de conexão 

As estações intermodais de conexão possuem uma estrutura mais 

complexa, já que, futuramente, interligariam linhas de conexão com outras regiões 

da cidade. Além do mais, diferentemente das estações de passagem, as estações 

maiores não possuem um programa de necessidades restrito, ou diminuto, pois a 

intenção é que essas estações possam funcionar como espaços públicos de 

convivência, equipados com lojas, setores gastronômicos, áreas de lazer e de 

esportes, interligados a um parque. 

No entanto, o desenvolvimento dessas estações é um projeto complexo 

que envolve uma demanda de estudos que não seria possível realizar no escopo 

desse TCC. Portanto, a Figura 50 a Figura 51 representam apenas a base estrutural 

de cada uma, com as suas respectivas conexões de trilhos.  

A estação Central está representada na Figura 50, ilustrando as conexões 

das linhas que se ligam à Av. Beiramar e à Av. Mauro Ramos, com a linha que se 

conecta ao sul, pelo Túnel. Essa estação faz conexão com as linhas do continente 

da ilha através da linha mostrada na parte inferior da mesma figura. 

 

Figura 50 - Estação Central 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 



104 

 

 

 

Como pode se conferido na representação da Estação Central, há duas 

áreas extras aonde os maglevs poderão sofrer algum tipo de intervenção, tanto para 

manutenção, quanto para limpeza. Em relação ao local para armazenamento dos 

comboios, recomenda-se a utilização subterrânea da área, tendo em vista que não 

causaria impactos visuais e seu gradiente de inclinação permite essa operação sem 

problema algum. 

Na Figura 51, está representada a conexão da estação do CIC com as 

linhas Central, Norte e Leste. A Linha Central se conecta com o centro da cidade 

pelo bairro Agronômica e se dirige à UFSC, enquanto a linha que se encaminha à 

Avenida da Saudade divide-se perto do Cemitério Municipal Itacorubi São Francisco 

de Assis, deslocando-se para o norte pela esquerda e para o leste pela direita. 

 

Figura 51 - Estação do CIC 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 
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8. ESTRUTURA VIÁRIA COMPLEMENTAR 

 Baseando-se nos conceitos de multimodalidade e intermodalidade citados por 

Rocha (2011), a melhor solução para os problemas de mobilidade urbana, não é 

apenas a inserção de um sistema de transporte, mas sim, uma combinação 

funcional entre os diferentes tipos de meios. É possuir modelos de transporte que 

trabalhem de forma independente, servindo propósitos diferentes, a regiões distintas. 

A inserção do Maglev como um sistema troncal serviria para o fluxo mais intenso nos 

corredores de maior densidade. Entretanto, seriam necessários outros modais que 

funcionariam como linhas circulares e linhas alimentadoras.  

Para definir precisamente a função de cada tipo de linha, ordenou-se da 

seguinte forma: 

I. linhas troncais (Maglev): Responsáveis pelo transporte em massa da 

população através dos bairros; 

 

Figura 52 - Linhas Troncais (Maglev) 

 
Fonte: Lasup (Laboratório de Aplicações de Supercondutores – COPPE/UFRJ) 

 

II. linhas circulares (Ônibus, podendo ser híbridos ou elétricos): 

Caracterizadas pela ligação entre as estações do Maglev, são 

responsáveis pelo transporte de pessoas entre pontos importantes 

situados nas regiões do entorno das linhas troncais; 
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Figura 53 - Linhas Circulares (Ônibus) 

 
Fonte: jornale.com.br (Acesso em 28/04/16) 

 

III. linhas alimentadoras (Micro ônibus, podendo ser híbridos ou elétricos):  

Caracterizadas pela ligação entre as estações das linhas circulares, 

são responsáveis pelo transporte de pessoas residentes em locais 

afastados das regiões mais relevantes. 

 

Figura 54 - Linhas Alimentadoras (Micro Ônibus) 

 
Fonte: agenciasn.com.br 



107 

 

 

 

Todavia, para o desenvolvimento das linhas complementares foi necessário 

mais uma simplificação da região de estudo e a área da Linha Central foi dividida em 

quatro regiões, sendo Norte, Sul, Leste e Oeste, como está representado na Figura 

55. Foi então, escolhida a região Oeste, que compreende o Centro da cidade, em 

virtude de um número maior de locais aonde a presença das linhas complementares 

se fazem necessárias. 

O critério de escolha dos trajetos foi baseado em locais de maior interesse e 

necessidade, tanto diurna, como escolas, centros comerciais, institutos, shoppings e 

pontos turísticos, quanto noturna, como boates, restaurantes, casas noturnas e 

bares. Também, foi levado em consideração, locais aonde há a necessidade de 

fluxo 24h, como hospitais e clínicas. Portanto, foi realizado o traçado de 5 linhas, as 

quais atendem a essas demandas, fazendo a conexão entre as estações do Maglev 

da linha principal (Mauro Ramos) e da linha complementar (Beiramar). Tais linhas 

estão representadas nas Figuras 56 a 60. 

Figura 55 - Regiões da Linha Circular Central 

 

Fonte: Google Earth 
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a. linha circular 1: faz a conexão entre a Estação Central do Maglev com 

a Catedral, o Corpo de Bombeiros, o Colégio Coração de Jesus e o 

Instituto Estadual de Educação, entre bares, e outros pontos 

comerciais e áreas residenciais; (Figura 56) 

 

b. linha circular 2: faz a conexão entre a Estação Central do Maglev com 

a Av. Gama Deça, passando pelo Hospital Celso Ramos, chegando ao 

Colégio Catarinense e se conectando com a Estação de Maglev da 

Praça de Portugal, passando por casas noturnas e outros pontos 

comerciais e áreas residenciais; (Figura 57) 

 
 

c. linha circular 3: faz a conexão entre a Estação Central do Maglev com 

a Catedral, a Policlínica e a Estação de Maglev da Rodoviária, entre 

outros pontos comerciais e áreas residenciais; (Figura 58) 

 

d. linha circular 4: faz a conexão entre a Estação de Maglev do Shopping 

Beiramar com o Hospital Celso Ramos e a estação de Maglev da 

Praça Sesquicentenário, além de outros pontos noturnos como 

restaurantes e áreas residenciais; (Figura 59) 

 
 

e. linha circular 5: através da Av. Rio Branco, faz a conexão entre a 

Estação de Maglev do Instituto Federal de Educação com a Policlínica 

e a estação de Maglev da Rodoviária, além de diversos pontos 

noturnos e áreas comercias e residenciais. (Figura 60)  
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Figura 56 - Linha Circular 1 

 

Fonte: Google Earth 

Figura 57 - Linha Circular 2 

 

Fonte: Google Earth 
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Figura 58 - Linha Circular 3 

 

Fonte: Google Earth 

Figura 59 - Linha Circular 4 

 

Fonte: Google Earth 
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Figura 60 - Linha Circular 5 

 

Fonte: Google Earth  

Figura 61 - Complexo das Linhas Circulares 

 

Fonte: Google Earth 
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Assim como pode ser visto na Figura 61, com a inserção das linhas 

troncais e das linhas circulares, todo o bairro do centro da cidade de Florianópolis 

passa a ser atendido de forma satisfatória, pois, independente de onde o cidadão se 

encontrar, sempre haverá algum ônibus perto que poderá deixá-lo na linha troncal. 
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9. BENEFÍCIOS DE AÇÕES COMPLEMENTARES 

Paralelamente ao novo sistema de transporte público proposto, há algumas 

ações complementares que tornariam o modelo mais funcional e com resultados 

ainda mais expressivos. Tais ações poderiam ser extremamente benéficas ao 

município, mesmo nas condições atuais, trazendo mais qualidade de vida à 

população e incentivando a utilização do transporte público. 

 

9.1.  BIKE SHARING 

 O sistema de compartilhamento de bicicletas teve início em 1965, na 

Europa. Contudo, somente a partir dos anos 2000, graças às inovações tecnológicas, 

na área da tecnologia da informação, foi possível a expansão desse serviço. 

 O bike sharing consiste em o cidadão pegar emprestado uma bicicleta e 

devolvê-la em outro local. Em algumas cidades, esse serviço é ofertado 

gratuitamente por um tempo de 30 a 45 minutos, sendo cobrada uma taxa caso o 

usuário fique mais tempo com o respectivo veículo. Essas medidas servem para 

encorajar a população a abdicar de outros tipos de veículo motorizado para priorizar 

o deslocamento por bicicletas, melhorando a saúde da população e diminuindo a 

quantidade de carros nas ruas. 

 Atualmente, 50 países contam com esse serviço, inclusive o Brasil, sendo 

que, no Rio de Janeiro, por exemplo, esse projeto conta com uma parceria do Banco 

Itaú, como mostrado na Figura 62. 

 Outras cidades importantes no cenário global obtiveram uma grande 

melhoria na qualidade de vida de seus habitantes, bem como, seus turistas e, 

também, em suas vias urbanas, através da implantação do sistema de bike sharing, 

sendo referências mundiais de cases de sucesso. Alguns exemplos são: 

Montreal/Canadá, Barcelona/Espanha, Londres/Reino Unido, Paris/França (Figura 

63) e Shanghai/China, entre muitas outras, sendo esses dois últimos países citados, 

os que contêm a maior frota de bicicletas. 
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Figura 62 - Bike Sharing Rio de Janeiro 

 

Fonte: medium.com (Acesso em 27/05/216) 

 

Figura 63 - Bike Sharing Paris 

 

Fonte: greengaragedetroit.org (Acesso em 27/05/2016) 
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9.2. ZONA 30 

 Atualmente, Florianópolis possui um ótimo exemplo de uma zona 30, na 

Rua Vidal Ramos, mostrada na Figura 64.  

Figura 64 - Vidal Ramos Open Shopping 

 

Fonte: greengaragedetroit.org (Acesso em 02/06/216) 

 

 Inicialmente, a ideia veio dos próprios comerciantes do local, indignados 

com as condições precárias da rua, a qual possuía inúmeros buracos, tanto nas 

calçadas, quanto na própria rua, além da poluição visual e do mau cheiro de esgoto. 

Em 2008 foi realizada uma licitação pela Prefeitura Municipal e, em 2010, as obras 

se iniciaram. 

 O chamado “Vidal Ramos Open Shopping”, conta atualmente com 

inúmeros bancos, floreiras e lixeiras por toda a sua extensão e as coras dos 

paralelepípedos no chão indicam a preferência de uso, por parte de carros ou 

pedestres, sendo a cor cinza uma indicação de exclusividade dos pedestres.  

 A readaptação de uma via para este fim, limita a sua velocidade e força os 

usuários de transporte motorizado a buscar outro caminho para se locomover. Isso 

gera um fluxo de tráfego desviado que acaba sobrecarregando outras vias, mas em 
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decorrência disso, encoraja tais usuários a buscarem outros meios de transporte, 

como o público.  

 O centro de Florianópolis, região de estudo desse trabalho, possui algumas 

vias que, se fossem implantadas zonas 30, deslocaria um fluxo considerável do 

centro para as vias rápidas, minimizando vários problemas vividos pelos cidadãos 

todos os dias. A combinação dessas implantações, juntamente com o serviço de 

linhas troncais e circulares, formam o contexto ideal de uma cidade que prioriza o 

cidadão, ao invés dos carros. As ruas que possuem grande fluxo de jovens, em 

virtude de escolas, e que também possuem grande valor histórico pra cidade podem 

ser conferidas nas Figuras Figura 65 a Figura 69. Aparentemente, é de se esperar um 

forte desvio de tráfego para as vias rápidas, melhorando a vida dos cidadãos. 

Contudo, é recomendável, para um posterior estudo, realizar uma microsimulação 

de tráfego, utilizando softwares como o PTV-VISSIM, ou até mesmo o TSS-Aimsun. 

   

Figura 65 - Rua Emir Rosa (Colégio Coração de Jesus) 

 

Fonte: Google Maps 
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Figura 66 - Praça XV de Novembro (Catedral) 

 

Fonte: Google Maps 

 

Figura 67 - Rua Tiradentes 

 

Fonte: Google Maps 
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Figura 68 - Rua Esteves Junior (Colégio Catarinense) 

 

Fonte: Google Maps 

 

Figura 69 - Rua dos Ilhéus 

 

Fonte: Google Maps 
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10. ANÁLISE CRÍTICA 

 

 Há algumas observações que devem ser realizadas em relação ao 

desenvolvimento desse trabalho. Tais observações abrangem conteúdos que, 

inicialmente, foram abordados no contexto em virtude de se obter uma maior 

amplitude de análise. Entretanto, em decorrência de tais pontos exigirem uma 

pesquisa muito mais detalhada, as quais envolveriam diversas outras áreas, 

tornando esse trabalho de conclusão de curso em algo infactível dentro das 

condições de tempo, os tópicos foram retirados da composição. 

Um dos capítulos retirados foi o desenvolvimento dos cálculos para a 

obtenção do VPL na implantação da linha troncal. Azevedo e De Carvalho (2013), 

realizaram uma análise comparativa entre o Maglev-Cobra e o VLT, onde obtiveram 

resultados que mostram um valor presente líquido maior para a tecnologia de 

levitação para qualquer taxa de atratividade inferior a 32,4%, como mostrado no 

Gráfico 10.  

 

Gráfico 10 - Análise de sensibilidade à TMA (Maglev-Cobra / VLT) 

 

Fonte: Azevedo e De Carvalho (2013) 

 

Em 2014 o PLAMUS realizou uma análise comparativa entre o BRT, a 

utilização de ônibus, VLT e o monotrilho. Portanto, seria altamente recomendável 
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realizar outro estudo, adicionando esse novo sistema de transporte, para realizar 

essa comparação levando em consideração todas as vantagens levantadas nesse 

trabalho. 

Outro ponto retirado deste trabalho foi o dimensionamento das estações, 

para o qual seria necessária a definição do modelo de análise a ser utilizado, 

podendo ser por métodos empíricos ou analíticos, o qual dependeria de softwares 

específicos, como o Building EXODUS, EGRESS, Legion, MYRIAD ou o STEPS. 

Através de tal análise, seria possível a determinação do nível de serviço da estação 

e, consequentemente, um dimensionamento mais detalhado. 

Por fim, também se faz necessário a realização de outros estudos mais 

aprofundados sobre a própria tecnologia em si e, por conseguinte, sobre a 

quantidade de energia gerada pelo conjunto de placas em cima de cada estação, 

energia essa que, além de abastecer o novo sistema de transporte, também poderia 

destinar a energia sobressalente à rede pública, barateando o custo de luz do 

cidadão. 
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11. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

  

11.1. CONCLUSÕES 

 De acordo com as informações apresentadas e as análises abordadas 

nesse trabalho, foi possível chegar à conclusão de que um estudo mais profundo em 

relação a esse tema seria de grande valia, em virtude de Florianópolis já ser um 

destino certo de muitas pessoas que planejam construir sua vida na cidade, além do 

número sempre expressivo de turistas que se deslocam para a ilha todos os anos. 

Prova disso é o aumento expressivo da densidade demográfica, muito maior do que 

a média nacional, ocasionando congestionamentos intermináveis, todos os dias, em 

diversos momentos e em variados locais da cidade. Portanto, um investimento deve 

ser realizado o quanto antes para a solução desse problema.  

 Uma abrangente e funcional infraestrutura de transporte é de extrema 

importância na vida do cidadão, bem como, no desenvolvimento de uma cidade. 

Logo, é necessária uma combinação ideal de modais, que possa atender de forma 

satisfatória cada região de um município, trazendo certos fatores de fundamental 

importância como pontualidade, acessibilidade, menor tempo de deslocamento e, 

principalmente, conforto aos usuários.  

 Conforme mostrado nesse trabalho, Florianópolis é um município com uma 

área equiparável a outras grandes cidades, tanto do Brasil, quanto de outros países, 

contudo, diferentemente das demais, possui uma estrutura territorial delgada e com 

características geológicas que impossibilitam o deslocamento pelo seu eixo central, 

limitando o fluxo a uma coluna estreita. Portanto, a inserção de um novo sistema 

troncal de alta capacidade, que não interfira na estrutura rodoviária já presente, seria 

a opção ideal. 

 Unindo o fato da incansável busca por métodos cada vez mais sustentáveis, 

com a possibilidade da melhora a vida das pessoas devido à inserção de medidas 

que tragam uma melhor qualidade de vida, a solução proposta aqui se mostrou 

bastante oportuna. Houve a possibilidade de aliar a inserção de um sistema de 

transporte troncal, de alta capacidade, de custo energético extremamente baixo e 

sem a emissão de gases poluentes, trazendo para a população uma abrangência 

territorial muito maior em virtude das linhas circulares e alimentadoras (realizadas 
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por ônibus), com benefícios que trariam um novo conceito para Florianópolis, onde a 

prioridade seja as pessoas, e não aos automóveis. 

 Dentro das inúmeras vantagens trazidas pelas propostas citadas nesse 

trabalho, Stephan (2008) resume as qualidades que definem o Maglev-Cobra como 

a melhor opção através de cinco características essenciais: 

 

• ecologicamente correta: É um sistema que gera uma menor poluição 

sonora e também uma menor poluição ambiental, além de ter um consumo 

energético muito menor do que os outros modais citados; 

• economicamente correta: Em virtude de sua leve estrutura, possui um 

menor custo de implantação, quando comparado a VLT e metrô e, 

principalmente, possui um menor custo e operação e de manutenção; 

• tecnicamente correta: Dado ao fato do método construtivo necessário e ao 

seu formato, o referido sistema possui a vantagem de ter obras muito mais 

rápidas e sem interferências no trânsito, além de possuir um horizonte de 

operação mais amplo e com fácil, simples, rápida e barata readaptação 

para o seu prolongamento; 

• politicamente correta: Em razão de esse sistema de levitação estar 

calcado em tecnologia nacional, geram-se grandes oportunidades para 

crescimento industrial e científico, tanto estadual, quanto nacional; 

• socialmente correta: Além de facilitar a mobilidade com o sistema troncal, 

melhorará a qualidade de vida dos cidadãos, tanto no quesito de saúde, no 

que se refere à diminuição de gases poluentes, quanto, principalmente, na 

questão da segurança. 

 

11.2. RECOMENDAÇÕES 

 Além dos pontos já levantados no capítulo 10, fica a recomendação, para 

trabalhos posteriores, a modelagem completa da rede rodoviária da cidade, com a 

definição de zoneamentos bem distribuídos que possam abrigar centroides que 

representem fielmente as inúmeras regiões dos bairros que precisariam contar com 

linhas circulares, afim de que a alimentação do sistema troncal seja realizada da 

forma mais satisfatória possível. 



123 

 

 

 

Através da modelagem, que poderia ser realizada no software PTV-VISSIM 

ou, até mesmo, no TSS-Aimsun, tomando sempre a devida precaução de obter os 

pontos de controle mais adequados a fim de se chegar a uma melhor calibração nas 

simulações, encontrar-se-ia as matrizes OD, referentes a cada tipo de sistema de 

transporte (motos, carros e outros utilitários, ônibus, vans, carretas e outros tipos de 

caminhões) que melhor representam a atualidade do tráfego. Com essas matrizes 

definidas, seria possível gerar um novo modelo, já com a respectiva implantação dos 

novos sistemas de transportes públicos, bem como, as áreas de zona 30. Os 

resultados obtidos nesse segundo modelo mostrariam o impacto da inserção dessas 

linhas troncais e circulares, através dos valores do tráfego desviado, dando a 

possibilidade da definição dos novos níveis de serviço de cada via. 

Essa recomendação poderia desencadear o começo de um estudo de pré-

viabilidade, o qual pode trazer resultados muito positivos, mostrando o quanto a 

cidade de Florianópolis tem a ganhar com a quebra de paradigmas que sempre 

acorrentaram a estrutura viária da cidade aos modais rodoviários. Além disso, 

colocar Florianópolis como a primeira cidade no mundo a contar com um Maglev 

para o contexto urbano traria ainda mais investimentos para a cidade, aumentando o 

PIB da cidade e, consequentemente, do estado de Santa Catarina.  

 



124 

 

 

 

  



125 

 

 

 

12. BIBLIOGRAFIA 

 

ABIEE. Propostas para Inserção da Energia Solar Fotovoltaica na Matriz 

Elétrica Brasileira. Disponível em  

< www.abinee.org.br/informac/arquivos/profotov.pdf >. Acesso em 05 Mai. 2016 

 

Abreu, Isabela Fernanda Natal Batista. Modelagem Computacional de Motores de 

Indução Linear Pelo Método dos Elementos Finitos. Trabalho de Conclusão de 

Curso (Graduação) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2011. 

ANTP - Associação Nacional de Transportes Públicos (1997) – “Transporte 

Humano: Cidades com Qualidade de Vida” – ANTP, São Paulo, 1997. 

PAES DE ANDRADE, Romualdo Homobono, Terras Raras. DNPM/MS. São Paulo, 

2014. 

ANUÁRIO EXAME. Anuário Revista Exame 2011/2012, p. 95-96, out. 2011. 

ARBEX, Hassan Costa. Dinâmica não Linear de Sistemas de Levitação 

Magnética. Trabalho de Conclusão de Curso (Pós-Graduação) – Universidade 

Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filha”, Bauru, 2012. 

AZEVEDO, Daniel da Costa; DE CARVALHO, Mariane Martins. Estudo 

Comparativo de Novas Alternativas em Mobilidade Urbana: Tecnologia Maglev-

Cobra HTS e Tecnologia VLT. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2013. 

BORGES NETO, Carlos. Manual Didático de Ferrovias. Universidade Federal do 

Paraná, 2012. 

CABRAL, Thalles Denner Ferreira. Dinâmica e Controle de um Sistema Maglev 

Simplificado. Trabalho de Conclusão de Curso (Pós - Graduação) – Universidade 

Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Ilha Solteira, 2015. 

CAMPANARIO, Paulo. Florianópolis: Dinâmica Demográfica e Projeção da 

População por Sexo, Grupos Etários, Distritos e Bairros (1950-2050). Prefeitura 



126 

 

 

 

Municipal de Florianópolis, Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis. 

Florianópolis, 2007. 

CAMPO, Alexandre Brincalepe. Levitação e Propulsão Eletrodinâmica – Sistemas 

Maglev. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. 

CARVALHO, Guilherme Furtado. Sistema de Veículo Leve Sobre Trilhos Para 

Transporte de Passageiros na Grande Florianópolis – Estudo Preliminar de 

Viabilidade. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Universidade Federal 

de Santa Catarina, Florianópolis, 2014. 

CBTU. Desenvolvimento e Fabricação de Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) Para 

Transporte Urbano e Regional de Passageiros. Ministério dos Transportes. 

Disponível em < www.antt.gov.br/html/objects/_downloadblob.php?cod_blob=12504>. 

Acesso em 12 abr. 2016 

CHUNLONG, Yu. Improvement of the LMS for Shanghai – High-Speed Maglev 

Transportation System. The 22th International Conference on Magneticlly Levitated 

Systems and Linear Drives. Rio de Janeiro, Brazil, 2014. 

DA SILVA, Diego Mateus. Análise da Mobilidade Urbana em Florianópolis com 

Ênfase no Transporte Público por Ônibus. Universidade Federal de Santa 

Catarina, Florianópolis. 2013. 

DE ANDRADE, Romualdo Homobono Paes. Terras Raras – DNPM/MS. Sumário 

Mineral, 2014. 

DE HAAS, Oliver. A Full-Scale Module os the Maglev-Cobra HTS – 

Superconducting Vehicle. Conference Paper, Disponível em 

<https://www.researchgate.net/publication/267626127>. Acesso em 20 dez. 2015. 

DE MOURA, Vinícius Rodrigues. Análise Energética do Módulo de Transporte do 

Maglev-Cobra. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016. 

DOS SANTOS, Sílvio. Transporte ferroviário: História e Técnicas. São Paulo, 2011. 

FERRAZ, A. C. P.; TORRES, I. G. E. Transporte Público Urbano. 1ª Edição. Rima. 

São Carlos, SP. 2001.  



127 

 

 

 

GOLDNER, Lenise Grando. Apostila de Engenharia de Tráfego III. Universidade 

Federal de Santa Catarina, Florianópolis. 2012. 

GOLDNER, Lenise Grando. Estudo dos impactos no sistema viário devido ao 

adensamento urbano da cidade de Florianópolis. Universidade Federal de Santa 

Catarina, Florianópolis. 2009. 

GOMES, Daniel Ribeiro; CHABU, Ivan Eduardo. Magnetic Induction Modulation 

Analysis in The Linear Induction Motor Yoke. The 22th International Conference 

on Magneticlly Levitated Systems and Linear Drives. Rio de Janeiro, Brazil, 2014. 

GOOGLE. Software Google Earth. 2016. 

GOOGLE. Software Google Maps. 2016. 

HALLIDAY/RESNICK. Fundamentos de Física – Volume 3, 8ª Edição. LTC, Rio de 

Janeiro, 2008. 

HIROYUKI, Ohsaki. Japanese Superconducting Maglev – Development and 

Commercial Service Plan. The 22th International Conference on Magneticlly 

Levitated Systems and Linear Drives. Rio de Janeiro, Brazil, 2014. 

IBGE. Estimativas da população dos municípios brasileiros com data de 

referência em 1º de julho de 2014. 2015a. Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/pdf/analise_estimativas_2014.pdf

>. Acesso em: 01 abr. 2016. 

JUNIOR, Vanderlei Cristóvão. Estudo de Alternativas de transporte Coletivo para 

a Ligação Entre o Centro de Florianópolis e o Sul da Ilha. Trabalho de Conclusão 

de Curso (Graduação) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 

2015. 

KLUEHSPIES, Johannes. The Maglev option. The 22th International Conference on 

Magneticlly Levitated Systems and Linear Drives. Rio de Janeiro, Brazil, 2014. 

LABTRANS. Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica, Financeira, Social e 

Ambiental do Sistema de Transporte Ferroviário de Passageiros de Interesse 

Regional, no Trecho: Caxias do Sul (RS) – Bento Gonçalves (RS). 2012. Disponível 



128 

 

 

 

em: <http://www.transportes.gov.br/public/arquivo/arq1365443036.pdf>. Acesso em: 

28 Jun. 2015. 

LIMA, Paulo César Ribeiro. Terras Raras. DNPM, 2013. 

LIN, Guobin; SHENG, Xiongwei. Application and Develepment of Maglev 

Transportation in China. The 22th International Conference on Magneticlly 

Levitated Systems and Linear Drives. Rio de Janeiro, Brazil, 2014. 

LUNA, André L. C.; DA COSTA, Paulo R.; COSTA, Felipe S. Parking and 

Emergency Brake of The Maglev-Cobra Vehicle. The 22th International 

Conference on Magneticlly Levitated Systems and Linear Drives. Rio de Janeiro, 

Brazil, 2014. 

MAMORU, Tanigushi. High Speed Rail in Japan: A Review and Evaluation of 

Magnetic Levitation Trains. Working Paper. The University of California 

Transportation Center, Berkeley. 1992. 

MAGLEV COBRA, < http://www.maglevcobra.coppe.ufrj.br/> Acesso em 10 Jan 2016 

NEOSOLAR energia. <www.neosolar.com.br> Acesso em: 12 Jun. 2016 

PASTORI, Antônio. A inovação tecnológica .verde. e seus possíveis efeitos na 

matriz de transportes do Brasil - Considerações sobre o veículo de levitação 

magnética supercondutora (Maglev-Cobra). BNDES, 2010 . 

PELIZZA, Guilherme. Estudo Preliminar de Implantação do VLT no Cenário da 

Mobilidade Urbana na Região Metropolitana de Florianópolis. Trabalho de 

Conclusão de Curso (Graduação) – Universidade Federal de Santa Catarina, 

Florianópolis, 2014. 

PLAMUS. Plano de Mobilidade urbana sustentável da grande Florianópolis. 

2014. Disponível em: <www.plamus.com.br>. Acesso em 2 mar 2016. 

PINTO, Flávia Gomes; LOPES, Luiz Antônio Silveira. Applications for Magnetic 

Levitation Trains in Brazilian Rail Transportation. The 22th International 

Conference on Magneticlly Levitated Systems and Linear Drives. Rio de Janeiro, 

Brazil, 2014. 



129 

 

 

 

RECK, Garrone. Apostila Transporte Público Urbano. Edição única. Rima. 

Curitiba. 

SAWADA, Kazuo. Outlook of Maglev Chuo Shinkansen. The 22th International 

Conference on Magneticlly Levitated Systems and Linear Drives. Rio de Janeiro, 

Brazil, 2014. 

STEPHAN, R.; DAVID, E. MAGLEV-COBRA: An urban transportation solution 

using HTS. In: The 20th International Conference on Magneticlly Levitated Systems 

and Linear Drives, San Diego, USA, 2008. 

STEPHAN, R.; DAVID, E. MAGLEV-COBRA: o transporte urbano sobre trilhos 

magnéticos. Menção Honrosa no 3o Concurso CBTU de Monografias, 2007. 

STEPHAN, Richard Magdalena; DAVID, Eduardo Gonçalves. MAGLEV-COBRA: 

Um veículo para Transporte Urbano Energeticamente eficiente e Ambientalmente 

Correto. Universidade Federal do Rio de janeiro. Rio de Janeiro, 2008. 

STEPHAN, Richard Magdalena. Levitação Magnética: Um Assunto Estratégico 

Para o Desenvolvimento do Brasil. Universidade Federal do Rio de janeiro. Rio de 

Janeiro, 2011. 

TAMAGUSKO, Tiago Barreto. Custo da Falta de Padronização das Bitolas 

Ferroviárias no Brasil. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – 

Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2013. 

U.S. Departamento of the Interior, U.S. Geological Survey. Mineral Commodity – 

Summaries 2014, USGS, 2014. 

VAZ, Othon Hugo de Lima. Levitação Magnética: Uma Aplicação no Transporte. 

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Universidade Católica de Brasília, 

Brasília, 2009 

WANMING, LIU; PEILIANG, YAN; LIZI, Zhu. Standadization of Maglev 

Technology in China. The 22th International Conference on Magneticlly Levitated 

Systems and Linear Drives. Rio de Janeiro, Brazil, 2014. 



130 

 

 

 

ZUCCON, Jonathan Venturim. Levitação Magnética Sobre um Supercondutor 

Cerâmico de Alta Temperatura Crítica. Universidade Estadual de Campinas, 

Campinas, 2007. 

 



131 

 

 

 

 


