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MagLev Cobra aplicado na Metrópole de Curitiba 

Opção de modo de transporte estruturante para a mobilidade 

sustentável  

 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho faz parte de uma pesquisa em andamento voltada para a 
investigação de alternativas sustentáveis de mobilidade associadas ao 
planejamento urbano. Entende-se que as cidades contemporâneas, 
principalmente aquelas de porte metropolitano, apresentam espaços com 
acentuada desigualdade socioambiental, conforme avança o processo de 
urbanização planetária (SOJA, 2013; CASTRIOTA, 2016). A pandemia da 
COVID-19, cujo surto mundial se iniciou em março de 2020, explicitou os 
problemas de mobilidade atrelados a essa segregação urbana, ao alterar 
completamente a rotina das cidades. As medidas de distanciamento social e de 
lockdown, necessárias para a prevenção do contágio, levaram à diminuição das 
viagens pendulares. O esvaziamento das vias decorrente disso e a necessidade 
de se isolar socialmente nesse momento tão drástico da nossa civilização podem 
conduzir erroneamente a um aumento da prioridade e da utilização dos modos 
motorizados individuais (ALOI et al., 2020). Por outro lado, os modos não 
motorizados, o andar a pé e a bicicleta principalmente, aparecem como solução 
sustentável tanto para o distanciamento quanto para a prática de exercícios 
físicos durante o lockdown (AUTOR1, 2021). Quanto aos modos de transporte 
público, as questões seguem abertas sobre maneiras de torná-los novamente 
atrativos. Aloi et al. (2020) discutem o impacto das medidas para conter o 
coronavírus na viabilidade econômica e na demanda das modalidades coletivas. 
Evitar ônibus, metrôs e trens lotados é uma necessidade urgente e para qual as 
políticas de transporte das grandes cidades não estão preparadas. E essa 
problemática de sistemas de transporte precários é mais preocupante nos países 
menos desenvolvidos. Portanto, este trabalho se coloca como contribuição para 
a análise teórica e empírica da busca da configuração de um transporte urbano 
mais igualitário e sustentável em países em desenvolvimento, uma 
imprescindibilidade no pós-COVID-19. E essa contribuição se objetiva por meio 
da análise da viabilidade do modo MagLev Cobra, fruto da pesquisa científica 
brasileira, como estruturante de um sistema de mobilidade na Metrópole de 
Curitiba. 

A organização do artigo ocorre da seguinte maneira: nesta seção de 
introdução é apresentado o objetivo do trabalho; na seção Fundamentação 
teórica, são conceituados os termos utilizados no estudo; a seção Conceituação 
metodológica dispõe os caminhos que a pesquisa trilhou; a seção Sínteses e 
resultados expõe os produtos gráficos e respectiva sumarização de informações; 
na seção Discussão dos resultados, as conclusões da implantação do MagLev 
são discutidas; e, por fim, em Considerações finais são descritas as principais 
contribuições e futuras questões que o trabalho possibilita. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
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Como preâmbulo conceitual, considera-se o termo mobilidade urbana. É 
uma expressão ampla que compreende basicamente a movimentação de 
pessoas, bens e produtos. Segundo a Política Nacional da Mobilidade Urbana, 
a legislação que rege o tema no Brasil, seu significado envolve a “condição em 
que se realizam os deslocamentos de pessoas e cargas no espaço urbano” 
(BRASIL, 2012, Art. 4º). Para sustentar a movimentação de pessoas nas 
cidades, é necessária a oferta de modos de transporte público, com respectiva 
integração com o desenvolvimento urbano. Portanto, a mobilidade urbana é 
tema essencial na pauta do planejamento urbano contemporâneo, uma vez que 
é fator-chave no cotidiano de moradores ou visitantes das cidades (CARVALHO, 
2016). 

O tema adquiriu maior destaque com o aumento da percepção da crise 
ambiental e das mudanças climáticas (WALLACE-WELLS, 2019) e com a 
consequente urgência em buscar opções mais eficientes e de menor impacto 
ambiental para os deslocamentos, uma vez que as emissões poluentes 
decorrentes do transporte nas cidades giram em torno de 27% do total 
(BARCELONA, 2020; SUAREZ-BERTOA; PECHOUT; VOJTÍŠEK; ASTORGA, 
2020). Há, portanto, um impacto dos transportes na saúde humana e no meio 
ambiente, gravemente afetados pelo ar contaminado das cidades (Carvalho, 
2016). Essa situação ficou evidente no momento da COVID-19, já que existe 
redução da emissão de poluentes no ambiente urbano, dada menor 
movimentação de pessoas, conforme Aloi et al. (2020). Por fim, a escolha dos 
meios de transporte também tem consequências no consumo do espaço viário 
e da energia, como aprofunda Vasconcellos (2006). 

No século XX, a abordagem do tema tinha posturas essencialmente 
técnicas e voltadas a soluções de engenharia de tráfego. Pensava-se na 
mobilidade como um problema de capacidade dos veículos, que deveriam 
atender uma determinada demanda. Na atualidade, o assunto adquiriu uma 
denotação mais qualitativa, centrando-se no impacto socioambiental dos 
sistemas de transporte, nos desafios da transição ecológica que afeta as 
matrizes energéticas dos países e nos limites da conjuntura sociocultural dos 
habitantes de grandes cidades (AUTOR2, 2018). Essas reflexões são 
apropriadas pelo planejamento urbano que, segundo Villaça (2004), constitui-se 
em plano de ação do Estado em determinado período de tempo e em 
determinadas localidades, a fim do estabelecimento de melhores condições de 
usufruto do ambiente urbano. Acrescentam-se ainda aspectos de justiça na 
abordagem do planejamento, para que haja um acesso igualitário dos cidadãos 
aos serviços essenciais, como é o caso do transporte (MELLO; PORTUGAL, 
2017; CARVALHO; BRITO, 2016).  

Tais considerações permitem compreender o conceito de mobilidade 
urbana sustentável como aquela que atende as necessidades sociofuncionais 
de deslocamento no presente, mas também preserva recursos para as próximas 
gerações (CARVALHO, 2016). Para isso acolhe modalidades diversas: 
deslocamento a pé, bicicleta, patinete, skate – os modos não motorizados – e os 
diferentes tipos de modos motorizados públicos, como ônibus, tramways, 
metrôs, trens urbanos, balsas, etc. Todas as modalidades devem ser de baixo 
impacto quanto a emissões atmosféricas, ao uso de combustíveis renováveis e 
a condições de eficiência e conforto para a população. É essencial também a 
implantação integrada à malha urbana através de mecanismos de desenho 
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urbano que almejem funcionalidade e segurança universais. As configurações 
projetuais de desenho urbano exercitadas no estudo apresentado neste artigo 
derivam de bases teóricas de Del Rio (1990). 

Assim, este trabalho adota a vertente socioambiental da mobilidade 
urbana, cujas características estão sintetizadas na Figura 1, conforme as três 
dimensões da sustentabilidade: 

 

FIGURA 1 – DIMENSÕES DA MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL 

 

FONTE: Os autores (2021), com base em Carvalho (2016, p. 18) e Mello e Portugal (2017). 

 

Com essa definição clara de mobilidade urbana sustentável, é importante 
explorar também o conceito de acessibilidade no transporte. A acessibilidade é 
compreendida como a facilidade com que as pessoas podem alcançar as 
atividades urbanas, isto é, os locais de moradia, lazer, trabalho, educação, 
compras, saúde, etc. Dentro de uma cidade, é possível considerar três escalas 
na organização do território no envolvimento desse conceito (MELLO; 
PORTUGAL, 2017). 

A microacessibilidade é a escala da vizinhança, onde o indivíduo pode se 
movimentar a pé ou de bicicleta (os modos ativos) em curtas distâncias. É 
também nessa escala onde há maior interação do usuário com o ambiente 
construído e com o desenho urbano (CERVERO et al., 2009). A 
mesoacessibilidade se dá em bairros ou cidades-satélite de uma grande 
metrópole. Nela já está envolvido o transporte motorizado, devendo haver 
prioridade de modos públicos. Por fim, a macroacessibilidade é a possibilidade 
de alcance de qualquer destino com equidade numa cidade ou área 
metropolitana. Essa escala global é a que envolve transporte de pessoas em 
massa, sendo, portanto, a mais afetada nas medidas de distanciamento social 
provocadas pelo surto do novo coronavírus. Na macroacessibilidade, foco deste 
trabalho, é imprescindível a existência de redes de transporte de grande 
capacidade e da integração multimodal para a consolidação da mobilidade 
sustentável, conforme defendem Mello e Portugal (2017). 
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No Brasil, os transportes públicos acompanharam inadequadamente a 
urbanização acelerada e desordenada das cidades, volvendo os fluxos para a 
ligação periferia-centro e escapando à acessibilidade plena. Inicialmente os 
bondes e posteriormente os ônibus foram implantados com itinerários ligando 
bairros distantes ao centro, local de concentração de comércios e atividades no 
processo de espacialização das cidades (Corrêa, 2003; Stiel, 1984). Essa lógica 
foi mantida quando projetos de transporte de maior capacidade começaram a 
aparecer, margeando eixos diametrais que cortam as cidades. É o caso dos 
metrôs de São Paulo (AUTOR1, 2018a) e do Rio de Janeiro (MELLO, 2019). O 
próprio Plano de Mobilidade do Município de São Paulo, de 2015, um exemplo 
de legislação recente, reconhece esse histórico, denominando esse tipo de 
implantação como modelo tronco-alimentador, e propõe como contraponto o 
modelo em rede, com conexões perimetrais e concêntricas (AUTOR1, 2018a). 
Essa recomendação converge com o princípio de macroacessibilidade, pois 
entende a necessidade de ser garantida a movimentação entre quaisquer pontos 
da cidade/metrópole, sem o deslocamento dispensável e excessivo até o centro. 

Além da questão da acessibilidade precária, existe o problema de atraso 
da implantação de metrôs, tradicional modo de alta capacidade, na contínua 
expansão urbana das cidades brasileiras. As ineficazes proposições técnicas de 
problemas de tráfego mantêm as cidades condicionadas aos automóveis e, 
nessa conjunção, a população mais carente fica à mercê de sistemas saturados 
de ônibus e de vias congestionadas, segundo o que explicam Zandonade e 
Moretti (2012) e Carvalho e Brito (2016). 

Nessas circunstâncias, buscou-se para este trabalho uma alternativa mais 
viável de modo de grande capacidade. Trata-se do MagLev Cobra, um protótipo 
de trem de levitação magnética desenvolvido ao longo das duas últimas décadas 
na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e que culminou numa linha 
experimental no campus universitário. A levitação magnética é caracterizada 
pelo vencimento da força da gravidade por meio de um campo magnético gerado 
por determinado material. No caso do modelo da UFRJ, os materiais e a 
tecnologia utilizados envolvem a supercondução. Abreviadamente, a levitação 
que utiliza supercondutores é capaz de manter o campo magnético constante ao 
longo dos trilhos, estes compostos por ímãs especiais, os ímãs de terras raras. 
Assim, o veículo posicionado sobre essa combinação supercondutora levita 
permanentemente e de uma maneira muito mais estável que outras tecnologias 
de maglevs, como a alemã e a japonesa (SOUSA et al., 2016). 

O movimento de tração do trem da UFRJ é produzido por meio de indução 
linear, um mecanismo também fundamentado em eletromagnetismo. O modo de 
transporte resultante da levitação supercondutora é caracterizado por um veículo 
capaz de alcançar velocidades de até 70 km/h. É um teto razoável para 
transporte urbano de passageiros por ser aproximado do atingido pelos metrôs 
(STEPHAN, 2015; SOUSA et al., 2016). A Figura 2 apresenta um protótipo 
tridimensional do veículo, desenhado por um dos autores deste trabalho, e 
mostra também o funcionamento esquemático da tecnologia do MagLev Cobra. 
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FIGURA 2 – MAGLEV COBRA: PROTÓTIPO E ESTRUTURA 

 

FONTE: Os autores (2021) com base em Sousa et al. (2016). 

 

A estruturação de levitação magnética do MagLev Cobra o faz dispensar 
o sistema roda-trilho, viabilizando a redução do dimensionamento das colunas 
de sustentação em implantação elevada. Isso é possível porque o veículo 
transmite as cargas de maneira distribuída, diferentemente dos trens 
tradicionais, cujas forças se concentram no contato das rodas com o trilho. Além 
disso, nessa tecnologia há pouco atrito e, por consequência, a aceleração e a 
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frenagem se tornam mais flexíveis, havendo também contribuição para vencer 
inclinações até a limitação do conforto do passageiro, ou seja, 15% (Sousa et 
al., 2016). 

Todas essas características do MagLev Cobra evidenciam-no como modo 
vantajoso para o transporte nas cidades brasileiras já consolidadas. Mas não 
somente uma modalidade eficiente é capaz de constituir mobilidade urbana 
sustentável, é necessária combinação com estratégias de planejamento urbano. 
Assim, outro conceito trabalhado neste artigo é o termo Transit Oriented 
Development (TOD), surgido nos Estados Unidos dos anos 1990, elaborado pelo 
arquiteto urbanista Peter Calthorpe (CALTHORPE, 1993). Consiste no 
planejamento orientado ao aproveitamento do fluxo de pessoas que uma grande 
parada de transporte fornece. Ou seja, seria a aglutinação de usos compactos e 
de desenho urbano que contribua para a caminhabilidade e o ciclismo, em 
conjunto com o transporte público. 

Assim, com a contribuição posterior de diversos autores, o TOD foi 
associado a diferentes aproximações: Cervero e Kockelman (1997) discutem a 
relação de demanda de viagens e de dimensões que o ambiente construído em 
torno de estações têm; há a postura do TOD tomado como uma ferramenta ou 
método de planejamento (KAMRUZZAMAN et al., 2014; ZHANG et al., 2019), 
como a espacialização de um modelo de planejamento multiescalar (NEWMAN; 
KENWORTHY, 1996; MOTIEYAN; MESGARI, 2017; 2018; QVISTRÖM; LUKA; 
DE BLOCK, 2019) ou até mesmo como o centro de um paradigma de 
planejamento sustentável para o futuro (BELZER; AUTLER, 2002). 

É interessante pontuar que o texto de Calthorpe já alertava na década de 
1990 para a consideração de aspectos qualitativos e ambientais na condução 
dessas áreas mistas em torno de estações de transporte. As alterações de 
adensamento, em sinergia com os eixos de transporte, devem ocorrer, portanto, 
em conjunto com uma articulação política eficaz (GEAQUINTO, 2018). 

No caso de países em desenvolvimento, são interessantes as 
observações de pesquisadores sobre a dificuldade de se criar locais voltados a 
essa compactação com o mesmo sucesso do ocorrido em países desenvolvidos. 
Essa paridade não foi alcançada e enfrenta entraves causados justamente por 
barreiras institucionais e financeiras e pela ausência de políticas públicas 
efetivas (CERVERO; DAI, 2014; SAHU, 2018; WU et al., 2019; 
PAPAGIANNAKIS; VITOPOULOU; YIANNAKOU, 2020). 

No Brasil, a cartilha da Embarq Brasil (2015) traduz o TOD como 
Desenvolvimento Orientado ao Transporte Sustentável e pontua princípios de 
adensamento intraurbanos de maneira independente, não relacionando de fato 
a escala total do transporte com o desenvolvimento local. Oliveira et al. (2014) 
comentam os problemas de contextualização do conceito no Brasil, que devem 
levar em conta a atuação de todos os agentes urbanos do planejamento e o 
histórico de urbanização descontrolada. É para essa lacuna de correlação 
teórica que este trabalho quer também servir como contribuição cientifica, 
expandindo as possibilidades de aplicação da ferramenta TOD. 

Este artigo almeja, portanto, analisar a viabilidade de se compor um 
conjunto de linhas estruturantes do modo MagLev Cobra em uma metrópole, 
através de duas premissas fundamentais 
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a) O olhar amplo sobre toda a metrópole, considerando a ocupação 
urbana existente, as tendências de crescimento e movimentação, 
as limitações ambientais, a conjuntura atual do sistema de 
transporte e as premissas de mobilidade sustentável; 

b) As perspectivas locais, no que tangem os traçados das linhas e a 
localização das estações, levando em conta a implantação de 
estratégias de macrozoneamento ligadas ao TOD. 

O estudo de caso utilizado para análise foi o Plano Estrutural de MagLev 
para Curitiba, Estado do Paraná, no Sul do Brasil. Esse plano foi desenvolvido 
por um dos autores (AUTOR1, 2018b) como trabalho final de graduação em 
Arquitetura e Urbanismo. 

O crescimento da capital paranaense nas últimas décadas do século XX 
extrapolou as suas fronteiras no processo de metropolização, gerando impactos 
socioambientais (AUTOR2, 2000). A mancha urbana resultante se estende por 
13 municípios além de Curitiba, configurando uma metrópole com uma rotina 
socioeconômica entrelaçada para além dos limites jurídicos (COMEC, 2006). É 
um fenômeno que gera uma cidade regional policêntrica, conforme argumentam 
Lencioni (2017) e Soja (2013) ao falar da metropolização. Portanto, o recorte 
espacial deste trabalho se fundamenta na conceituação da metrópole 
contemporânea, entendendo que a mobilidade é uma função comum nesse 
espaço e precisa de uma coordenação intermunicipal genuinamente efetiva para 
sua execução, segundo discutem Hoshino e Moura (2019). 

Assim, foi delimitado um território de coesão da mancha urbana centrada 
em Curitiba. Partiu-se do chamado Núcleo Urbano Central (NUC), área 
destacada da Região Metropolitana de Curitiba, com mais de 90% da população 
da região (COMEC, 2006). Ao NUC foram associados os perímetros urbanos 
dos municípios, definidos pelas respectivas legislações municipais. O território 
urbano conciliado a partir dessas duas definições, que abrange 14 municípios, 
fica denominado como Metrópole de Curitiba, e é apresentado na Figura 3, junto 
à sua localização no território brasileiro. Para este trabalho, esse recorte serve 
como base para o objetivo de analisar a implantação de um sistema de 
transporte voltado à mobilidade urbana sustentável, havendo compreensão que 
o espaço metropolizado tem limites difusos e em constante mudança (SOJA, 
2013). 
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FIGURA 3 – METRÓPOLE DE CURITIBA 

 

FONTE: Os autores (2021). 

 

A Metrópole de Curitiba passa por um esgotamento do transporte público, 
algo que está relacionado à produção habitacional desigual e à involução do 
sistema ao longo das décadas. Basicamente, o sistema de transporte coletivo de 
Curitiba e região é estruturado por linhas de Bus Rapid Transit (BRT) que rodam 
em canaletas exclusivas, em disposição tronco-alimentadora. Ônibus de menor 
capacidade auxiliam os BRTs e fazem ligações secundárias e algumas 
perimetrais, compondo os “ligeirinhos” (linhas diretas) e os alimentadores 
diretos. Dos terminais periféricos, partem os itinerários alimentadores para 
atendimento dos bairros ou para conduzir ligações negligenciadas por linhas 
mais rápidas (AUTOR1, 2018a). 

Os BRTs de Curitiba, chamados expressos, foram um sistema inovador 
ao aliar o transporte com o planejamento urbano nos setores estruturais e ao 
implantar a integração tarifária nas décadas de 1970 e 1980. A ampliação do 
sistema continuou até fins dos anos 1990, com a inclusão de outras cidades na 
Rede Integrada de Transportes (RIT) (CAMARGO, 2004). Porém, apesar de ter 
sido um sistema pioneiro em transporte coletivo no país, e de certa forma no 
mundo, e haver se expandido e se adaptado a novas tecnologias -  uso de 
combustível renovável e utilização de cartão magnético, por exemplo - o atual 
serviço público de transporte coletivo por ônibus em Curitiba e região tem perdido 
usuários, num gerenciamento dividido e desconexo. A falta de reformas 
estruturais e a quebra da integração e da busca por uma coordenação unificada 
do transporte com outras cidades em parte explicam esse esgotamento. A 
integração metropolitana nunca chegou a abranger todas as cidades da 
metrópole, com separação de empresas gerenciadoras, diferenciação de valores 
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e impossibilidade de integração tarifária (AUTOR2; AUTOR1, 2018; AUTOR1, 
2018a; AUTOR2; AUTOR1, 2021). Esse cenário se contextualiza na dissociação 
entre a institucionalização das regiões metropolitanas e a real coordenação de 
funções comuns dos municípios dentro delas (HOSHINO; MOURA, 2019). 

Além disso, entram em questão processos de expansão metropolitana 
que há décadas reproduzem a situação de exclusão socioeconômica e espacial 
nas periferias das metrópoles (AUTOR2, 2000). Leitão (2010) aprofunda a 
situação de Curitiba, em especial quanto à influência da dinâmica do mercado 
de terras, onde atuam os programas de habitação social que mantêm os 
moradores de baixa renda cativos de más condições de deslocamento diário, o 
que lhes consome grande quantidade de tempo. Na expansão das cidades, há 
ainda a falta de integração de políticas públicas e a influência de grupos 
econômicos neoliberais, fatores que resultam em apoio à indústria 
automobilística e em alterações espaciais que afetam principalmente as 
camadas mais vulneráveis (CARVALHO; BRITO, 2016). Assim, os setores 
estruturais de Curitiba falharam ao tentar criar zonas compactas ao longo dos 
eixos de transporte, pois não impediram a periferização, a especulação 
imobiliária e o sucateamento do sistema (AUTOR2; AUTOR1, 2018). 

Por isso, com a consciência dessas diferentes variáveis do tema da 
mobilidade urbana atual, em especial no recorte da Metrópole de Curitiba e no 
contexto da pandemia de COVID-19, é que se justifica a busca por alternativas, 
como é o caso do MagLev Cobra. Os procedimentos metodológicos do artigo e 
do estudo de caso são explanados a seguir. 

 

CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS 

Para pautar o método, baseou-se na seguinte pergunta de pesquisa: 
“como o maglev poderia atuar como modo de transporte estruturante na 
composição de mobilidade acessível e sustentável”. Os conceitos 
necessários para essa discussão foram esclarecidos na seção anterior e aqui 
são mesclados e intercalados na busca da resposta a essa questão. 
Considerando seu teor principal de explorar como um processo se dá na 
realidade, a estratégia primordial de pesquisa utilizada foi a de estudo de caso. 
Essa escolha foi norteada por três condições relevantes, como disposto por Yin 
(2005): extensão do controle dos autores sobre os processos observados; 
enfoque sobre a situação contemporânea/hipotética, em contraposição à 
histórica; e limitações financeiras e temporais dos pesquisadores. Essa 
formalização metodológica fundamenta-se no estruturalismo, uma vez que o 
modelo de estudo de caso proporciona a decomposição analítica da realidade a 
fim de torná-la inteligível. O aspecto relacional entre elementos (unidades 
espaciais) e fenômenos (usos e mobilidade) é o cerne da trilha científica deste 
trabalho. Ele inicia-se com revisão e discussão de marcos teóricos, seguidas de 
fase exploratória de levantamento e processamento de dados. Após isso, a etapa 
explanatória realiza-se sob ótica interpretativa com base em critérios de análise 
(DEMO, 1995). 

A unidade de análise global, o caso analisado, é o Plano Estrutural de 
MagLev, desenvolvido anteriormente por um dos autores (AUTOR1, 2018b) para 
o cenário presente da Metrópole de Curitiba. Dentro do plano delineiam-se a 
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situação atual do transporte em Curitiba, a escolha do modo MagLev e a 
concepção do plano em seus diferentes níveis de detalhamento. Essas etapas 
são colocadas neste artigo de maneira mais abreviada e objetiva para fácil 
compreensão. 

A abordagem do trabalho se deu mediante método hipotético-dedutivo, 
partindo-se do problema como base para uma conjectura a ser posta à prova em 
uma tentativa de falseabilidade, de acordo com o proposto por Popper. A 
corroboração do pressuposto pela inferência dedutiva ocorreu pelo método 
comparativo, no que concernem os dados levantados e analisados (MARCONI; 
LAKATOS, 2003). A hipótese de preâmbulo é a de que é possível relacionar a 
implantação do modo MagLev Cobra com o planejamento de um sistema de 
mobilidade sustentável, visto o problema de deficiências atuais no transporte da 
Metrópole de Curitiba. A comparação do estudo de caso projetado com a 
situação real e atual é capaz de oferecer conclusões, pelo menos a nível 
preliminar, do que se pode avançar na pesquisa das áreas de planejamento 
urbano e afins. 

Para responder a problematização da pesquisa, três questões cruciais 
foram estipuladas como parte do processo do Plano de MagLev e são a seguir 
detalhadas: 

 

Qual a situação do sistema de transporte na Metrópole de Curitiba? 

 

Essa interrogação foi respondida a partir de levantamento e análise de 
indicadores de macroacessibilidade no transporte da Metrópole de Curitiba. 
Conforme o método sugerido por Mello e Portugal (2017), a metrópole foi dividida 
em 57 mesoáreas, regiões dentro das quais a mesoacessibilidade age, isto é, a 
acessibilidade na escala de bairros, subcentros ou cidades-satélite. O critério 
dessa divisão foi a localização de terminais e de principais pontos de 
concentração de linhas. Ou seja, tratam-se de áreas cuja distribuição de 
itinerários de ônibus converge para um determinado ponto, seja um terminal ou 
um importante cruzamento viário. E esses pontos de concentração, as 
centralidades das mesoáreas, são então chamados de nós. 

Na busca pelas potencialidades e deficiências do sistema, foram 
utilizados três indicadores numéricos, calculados para qualificar a 
macroacessibilidade na Metrópole de Curitiba. São cálculos relativamente 
simples, dadas as condições de tempo e de alcance de informações técnicas do 
Plano. Esses indicadores são parte de uma gama diversa de cálculos, que 
podem exprimir dados mais ou menos aprofundados, dependendo dos aspectos 
sob os quais se quer analisar um sistema de transporte (RAIA, 2000; MELLO; 
PORTUGAL, 2017). 

O primeiro indicador se refere à conectividade das mesoáreas a partir dos 
seus nós. Essa conectividade consiste numa soma simples da quantidade de 
conexões diretas (links) que um dado nó (node) tem com outros nós, de acordo 
com o que descreve Raia (2000) baseando-se na Teoria dos Grafos. Para este 
trabalho, foram consideradas como links as ligações por meio de linhas 
estruturantes na metrópole: os expressos BRTs, os ligeirinhos (linhas diretas 
com poucas paradas) e os alimentadores diretos (linhas comuns sem paradas 
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intermediárias). Os valores da conectividade variaram de 0 a 26 ligações. As 
mesoáreas com 6 ou mais conexões (17 das 57 totais) receberam um ponto. 

O segundo indicador é o cálculo da mesoacessibilidade, que pode ser 
dado pela densidade de oferta de transporte público na mesoárea, conforme 
escrevem Mello e Portugal (2017), através da Equação 1: 

 

���  �
∑ ��
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�
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        (1) 

 

Onde DOi é a densidade de oferta do transporte público na mesoárea i; N 
é o número diário de linhas de ônibus que passam na mesoárea; Fj é a frequência 
diária da linha j; e Ari é a área da mesoárea. Pela natureza dessa medida, 
associou-se esse valor com a densidade demográfica das mesoáreas, obtida a 
partir do Censo de 2010 (IBGE, 2012). Na comparação entre as mesoáreas, 
verificou-se que seis delas tinham uma densidade de transporte público muito 
acima da curva de densidade demográfica, indicando uma proporção acima do 
necessário de transporte público para esses locais. Em suma, essas seis 
mesoáreas são perpassadas por linhas que se direcionam a locais mais 
distantes e, nesse indicador, receberam um ponto. 

O terceiro cálculo, o indicador de macroacessibilidade, foi baseado 
também nas recomendações de Mello e Portugal (2017) e é obtido através da 
Equação 2: 
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Onde AMai é a macroacessibilidade do nó i, e Tij é o tempo em minutos 
despendido entre o nó (centralidade) i e todos os demais n nós j da metrópole 
por meio de transporte público. Para medição desse tempo, foram utilizados 
dados das rotas disponíveis no Google Maps e nos sites das empresas gestoras 
do transporte, de maneira combinada e dentro dos limites de trabalho. Oito níveis 
de macroacessibilidade foram gerados e correlacionados com os raios de 
distância dos nós ao nó central (Praça Rui Barbosa, no Centro de Curitiba). 
Quando o nível de macroacessibilidade resultante foi condizente com o raio ou 
maior que este, a mesoárea recebeu um ponto; quando esse nível foi inferior ao 
raio, a mesoárea não pontuou. Ou seja, foram pontuadas as mesoáreas cujos 
nós apresentam tempo de viagem em macroescala correspondente a sua 
distância ao centro da metrópole ou até mais avançado, o que acontece quando 
uma centralidade está mais distante, mas tem conexões mais variadas e rápidas. 

Com a soma total dos três indicadores, as mesoáreas apresentaram uma 
pontuação de zero a três (0 a 3). Elas foram então classificadas em dois tipos: 
(i) Tipo 1 - conectadas: Mesoáreas com soma de dois ou três pontos; (ii) Tipo 2 
- isoladas: mesoáreas com um ou nenhum ponto. Essa condensação dos 
indicadores possibilitou construir o cartograma de diagnóstico do transporte em 
Curitiba (Figura 4). Nele estão as 57 mesoáreas e suas respectivas centralidades 
classificadas, juntamente com os eixos das ligações estruturantes de transporte 
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(BRTs, ligeirinhos e alimentadores diretos). Destaca-se que os dados, 
inicialmente trabalhados em 2018, foram corrigidos em novembro de 2021, 
levando em conta alterações no sistema de transporte do NUC ao longo desses 
três anos. Essencialmente, verificou-se que o diagnóstico não foi alterado, com 
as 57 mesoáreas mantendo a mesma classificação daquele momento, conforme 
os indicadores apontaram. 

 

FIGURA 4 – DIAGNÓSTICO DO TRANSPORTE NA METRÓPOLE DE CURITIBA 

 

FONTE: Os autores (2021). 

 

Esse cartograma fornece uma ferramenta para identificação das 
deficiências e potencialidades do sistema, sob a ótica da macroacessibilidade. 
Por exemplo, a mesoárea Fazendinha (25) tem somente conexões rápidas com 
o Centro (1) e com o próximo terminal em um eixo axial (26), não havendo 
ligações com centralidades vizinhas concentricamente. O mesmo acontece com 
Pinhais (42), Santa Felicidade (30) e CIC (24), sem contar o isolamento das 
outras cidades. Para o caso contrário, isto é, conexões satisfatórias na 
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macroacessibilidade, há poucas mesoáreas bem atendidas. Alguns exemplos 
são Portão (19), Capão Raso (20) e Hauer (14), centradas em terminais com 
variadas ligações. Fora desse círculo privilegiado, várias áreas de Curitiba e os 
demais municípios do NUC têm conexões precárias e focadas na ligação com o 
centro da capital. 

Além das questões de transporte, a ocupação no entorno dos terminais e 
estações de BRT não é aproveitada ao máximo. Terminais bem conectados e 
atendidos pelos ônibus expressos, como Santa Cândida (7) e Capão Raso (20), 
são cercados por vazios urbanos. Já outros apresentam maior densidade 
residencial e se localizam fora do circuito do BRT, como é o caso do CIC (24) 
(AUTOR2; AUTOR1, 2021). 

Em síntese, portanto, esse diagnóstico mostra como a estruturação do 
BRT em Curitiba atende sumariamente ao transporte tronco-alimentador a partir 
do centro da metrópole. A movimentação em rede acaba excluída, a integração 
metropolitana é precária e o desenvolvimento urbano como um todo não se 
alinha a premissas de TOD. 

 

Quais as vantagens do MagLev Cobra para estruturar um transporte de 
grande capacidade? 

 

O segundo questionamento refere-se às vantagens do modo MagLev para 
nortear um sistema de mobilidade sustentável. A fim de visualizar essas 
vantagens, o Plano de MagLev entendeu como crucial o confrontamento de 
diferentes modos, através de atributos como capacidade, velocidade, eficiência 
energética e ambiental e custos de execução. 

As características gerais do MagLev, referenciadas em Sousa et al. (2016) 
e Stephan (2015) e apresentadas na Introdução, foram justapostas às de outros 
modos na busca de uma modalidade que estruturasse a proposta para Curitiba. 
A Tabela 2 sumariza essa comparação, mostrando o comportamento e as 
qualidades do MagLev Cobra, do Bus Rapid Transit (BRT), do Veículo Leve 
sobre Trilhos (VLT), do trem superficial e do metrô subterrâneo. Os dados da 
tabela, produzidos originalmente por AUTOR1 (2019), levam em conta 
características de linhas em grandes cidades para os modos de comparação. 

Duas atualizações na tabela foram feitas para este trabalho. A primeira 
diz respeito à capacidade de passageiros estimada do MagLev. No texto de 
referência, aparecem 510 passageiros/hora/sentido. O valor de 440 é o correto 
para a dimensão considerada do módulo de 1,65/1,78 m. Já a segunda 
modificação é em relação aos custos de implantação médios determinados, aos 
quais foi aplicada atualização monetária para outubro de 2021, segundo o índice 
IPC/FGV. Ressalta-se que os valores dos modos comparados com o MagLev 
são custos reais encontrados para projetos em grandes cidades brasileiras: o 
BRT Transcarioca, o VLT do Rio de Janeiro, a Linha Jade de Trem de São Paulo 
e a Linha Laranja do metrô de São Paulo. Já a estimativa para a implantação do 
MagLev envolve a implantação elevada ou superficial, essencialmente 
(AUTOR1, 2019). 
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TABELA 1 – COMPARAÇÃO DE MODALIDADES 

Modo de transporte BRT VLT 
MagLev 
Cobra 

Trem Metrô 

Veículo Biarticulado 7 módulos 
articulados 

30 módulos 
articulados 

Trem de 
8 carros 

Trem de 
6 carros 

Passageiros/veículo 250 420 440 2.264 2.082 
Intervalo mínimo em 
horário de pico (min) 

2,5 3 1,5 4 2 

Frequência (veículos/hora) 24 20 40 15 30 
Passageiros/hora/ 

sentido 
6.000 8.400 17.600 33.960 62.460 

Velocidade média 
(comercial) (km/h) 

27,5 24 40 36 40 

Tempo de viagem do 
passageiro num percurso 

de 10 km (min) 
55,1 58,8 50 54,2 53,5 

Prazo de execução (anos) 2,5 5 5 9 9 
Custos de implantação 

médios por km (R$) 
63,0 mi 67,9 mi 42,5 mi 190,2 mi 973,9 mi 

FONTE: Os autores (2021), com base em AUTOR1 (2019). 

 

Os dados da tabela possibilitam confrontação entre as qualidades dos 
diferentes modos de transporte. No quesito de capacidade, o MagLev Cobra se 
encontra num nível intermediário segundo a tabela: trens e metrôs são capazes 
de transportar grandes quantidades de passageiros, dados os tamanhos dos 
vagões. Porém, o MagLev compensa essa característica graças aos custos 
temporais e financeiros de execução, semelhantes aos de BRTs e VLTs, e conta 
ainda com a eficiência em velocidade comparável à de um metrô. Para 
completar, graças à particularidade de ser um veículo com pequenos módulos 
articulados e à singularidade da levitação magnética, os trilhos do MagLev são 
capazes de lidar mais facilmente com esquinas e aclives, podendo ser 
implantados no tecido urbano já consolidado. O modo de implantação (elevado, 
superficial ou subterrâneo) dependeria de questões ambientais, paisagísticas, 
patrimoniais e de recursos financeiros, acentuando a flexibilidade do veículo. Em 
suma, essas informações geradas pela comparação atestam a eficiência do 
MagLev Cobra como modo a ser utilizado em um sistema de transporte de 
grande capacidade. É uma tecnologia de ponta que seria barateada se fabricada 
e implantada em série nas nossas cidades, podendo inclusive ser exportada 
(SOUSA et al., 2016). 

Vale reiterar que o MagLev Cobra se trata de um produto da pesquisa 
científica brasileira, que vem perdendo investimentos nos últimos anos. 
Infelizmente o projeto não evoluiu para novas fases e a linha experimental 
existente na UFRJ está atualmente parada. Esse desmonte é causado pela falta 
de recursos para manutenção e continuidade de etapas mais práticas de 
implantação (MARTINS, 2020). Utilizar como base deste trabalho uma 
tecnologia desenvolvida por pesquisadores brasileiros é uma forma de valorizar 
e dar mais visibilidade à produção científica e às potencialidades de soluções em 
mobilidade urbana no país. 
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Quais os critérios utilizados para a definição de estações e linhas e para a 
aplicação de estratégias de TOD? 

 

Uma vez que a problemática do trabalho envolve a associação de 
transporte com o planejamento urbano na construção de uma mobilidade urbana 
sustentável, é necessário definir parâmetros para a implantação do MagLev em 
cima das potencialidades do espaço metropolizado de Curitiba. Dessa maneira, 
foram concebidos os seguintes critérios como fundamentais para a proposta do 
sistema, envolvendo as premissas de TOD: 

a) Ligações em rede: a intenção é aperfeiçoar as conexões, 
provendo a macroacessibilidade e escapando ao caráter tronco-
alimentador (MELLO; PORTUGAL, 2017); 

b) Respeito às restrições ambientais: considera-se essencial evitar 
a expansão do sistema para áreas sensíveis ambientalmente na 
metrópole, uma vez que isso incita a ocupação (AUTOR2, 2000); 

c) Consolidação de traçados e conexões atuais: visto que a 
ocupação da metrópole está já estabelecida, aproveitar os trajetos 
e a malha viária já existentes contribui para a eficiência do sistema. 
Porém, deve haver uma atenção para não reproduzir as condições 
de desigualdades dos eixos atuais (CARVALHO; BRITO, 2016; 
AUTOR2; AUTOR1, 2018; AUTOR2; AUTOR1, 2021); 

d) Aproveitamento de vias capazes de comportar a estrutura 
elevada ou superficial do MagLev: a flexibilidade de implantação 
do modo de transporte da UFRJ deve ter em conta questões de 
insolação e paisagismo nessa escolha (DEL RIO, 1990; SOUSA et 
al., 2016); 

e) Implantação de estações e terminais em subcentros e nós 
viários importantes localmente e globalmente: esses pontos da 
metrópole são importantes vínculos entre as três escalas de 
acessibilidade (MELLO; PORTUGAL, 2017); 

f) Previsão de um entorno compacto, denso e justo: os princípios 
de TOD devem ser aplicados a fim de contribuir com as escalas de 
acessibilidade e com a justiça social no ambiente urbano. É 
necessário para isso um macrozoneamento que considere 
posterior detalhamento considerando indicadores caso a caso 
(CALTHORPE, 1993; MOTIEYAN; MESGARI, 2017; 2018; 
KAMRUZZAMAN et al., 2014; ZHANG et al., 2019); 

g) Consideração de momentos de mudança da rotina: situações 
como a do atual surto da COVID-19 exigem preparo dos sistemas 
de transporte. Para este trabalho, foram ponderadas as 
potencialidades da integração multimodal como ferramenta na 
diluição da movimentação de pessoas em áreas densas, 
empregando especialmente a inserção do modo cicloviário (ALOI 
et al., 2020; AUTOR1, 2021); 

h) Implantação gradual em etapas: a intenção é de que um projeto 
com tal nível regional seria concluído em 2047. Nesse período de 
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25 anos, a execução em etapas poderia dar prioridade a questões 
mais urgentes, como o alcance das áreas mais distantes e com 
transporte mais precarizado. 

Em relação aos materiais utilizados, o Plano Estrutural de MagLev 
(AUTOR1, 2018b) se desenvolveu sobre dados coletados em campo e em 
pesquisas na internet, os quais posteriormente foram manuseados em diferentes 
softwares: no SketchUp, modelos tridimensionais foram criados; no Microsoft 
Excel, tabelas e gráficos foram produzidos; no AutoCad, plantas e cortes 
esquemáticos foram desenhados; no Adobe Illustrator, figuras foram 
padronizadas; e, no QGis, mapas foram geoprocessados. Para este artigo, as 
figuras foram aprimoradas e atualizadas as referências foram revistas e 
remodeladas, visando à compilação dos dados mais relevantes no formato de 
artigo científico. 

 

SÍNTESE DOS RESULTADOS 

Esta seção mostra os produtos gráficos e a síntese dos resultados deste 
trabalho. O embasamento espacial do suporte de vias, centralidades e restrições 
na metrópole que orientaram a composição das linhas é mostrado na Figura 5. 
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FIGURA 5 – SUPORTE VIÁRIO E DE USO DO SOLO PARA CONCEPÇÃO DAS LINHAS 

 

FONTE: Os autores (2021). 

 

Com esse alicerce prático assentado, doze linhas de MagLev foram 
delineadas (Figura 6), seguindo as potencialidades, deficiências e limitações da 
metrópole de Curitiba identificadas anteriormente. Ressalta-se que foram 
considerados os projetos em andamento de novos terminais em São José dos 
Pinhais e Piraquara, em substituição aos terminais Afonso Pena e Piraquara, 
respectivamente (AEN, 2021). A implantação gradual das linhas foi imaginada 
em quatro etapas (Figura 7), cada uma destinada à construção de trechos 
específicos: 

1) Etapa 1 – Braços do BRT – 2022-2030: implantação nas 
continuações dos eixos estruturais diametrais de BRT, a fim de 
facilitar e integrar na macroescala o transporte nas regiões mais 
afastadas, compensando o processo de periferização; 

2) Etapa 2 – Conexões perimetrais – 2030-2038: construção das 
linhas de conexão em trajetos concêntricos e/ou paralelos ao 
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centro da metrópole. É a etapa com mais trechos implantados e a 
que caracteriza o sistema no modelo em rede; 

3) Etapa 3 – Substituição do BRT – 2038-2043: transição dos BRTs 
por trechos do modo MagLev, completando as linhas 1, 2, 3 e 5 e 
concentrando as paradas dos ônibus que circulam no Centro de 
Curitiba nos terminais Guadalupe e Rui Barbosa. Seria uma 
maneira de aperfeiçoar e aumentar a capacidade e a eficiência dos 
eixos estruturais tradicionais já sucateados; 

4) Etapa 4 – Crescimento horizontal – 2043-2047: expansão do 
sistema para as áreas que poderiam admitir crescimento e 
ocupação horizontais a sul e oeste da metrópole. 
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FIGURA 6 – TRAÇADOS DAS LINHAS DE MAGLEV 

 

FONTE: Os autores (2021). 
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FIGURA 7 – ETAPAS DE IMPLANTAÇÃO DAS LINHAS DE MAGLEV 

 

FONTE: Os autores (2021). 

 

Para a correlação com os princípios de TOD, foram consideradas áreas 
de abrangência em torno das paradas do MagLev no Plano. Na Figura 8, 
aparecem as estações intermediárias e os terminais das 12 linhas de MagLev, 
todos num raio de abrangência onde seriam aplicadas medidas específicas no 
uso do solo, com a utilização de instrumentos urbanísticos disponíveis na 
legislação. Nos terminais, por representarem uma convergência maior de fluxo, 
houve a aplicação do raio de 1.000 metros. Nas estações intermediárias, a 
abrangência se limitou a 500 metros. O Plano se manteve em nível preliminar de 
macrozoneamento e, portanto, as áreas de TOD deveriam ser melhor 
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especificadas em fazes posteriores de projeto, tanto na limitação geográfica 
quanto nas determinações de uso do solo. 

 

FIGURA 8 – MACROZONEAMENTO PRELIMINAR PROPOSTO 

 

FONTE: Os autores (2021). 

 

Como uma proposta de exemplificação do TOD idealizado, o Plano de 
MagLev contou com o detalhamento de uma das áreas circundantes de uma 
parada. É a estação Rio Bonito, de zoneamento denominado Nova Centralidade 
Estrutural (NCE), mostrada em seus cenários atual e hipotético do Plano, no que 
concerne tanto a mobilidade quanto o uso do solo (Figura 9). A proposta consiste 
basicamente em priorizar a verticalização de uso misto ao longo da avenida por 
onde se estende o trilho do modo. Nesse adensamento haveria reserva de lotes 
para habitação de interesse social, garantindo o acesso da população menos 
favorecida a esses locais de maximização da mobilidade de grande capacidade.  

Junto a essas premissas de uso do solo, foi imaginado um sistema de 
integração multimodal, com linhas de ônibus distribuídas pelo bairro do entorno 
e ciclovias margeando as vias coletoras. A estação do MagLev serviria como 
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ponto principal de integração entre as diferentes modalidades de transporte. Nas 
circunstâncias de uma pandemia, como o atual surto de coronavírus, a 
capacidade do transporte poderia ser diluída nesses modos secundários para 
favorecer o distanciamento social, uma vez que a infraestrutura já estaria pronta 
e habilitada para tal situação. 

 

FIGURA 9 – ESTAÇÃO RIO BONITO: MOBILIDADE E USO DO SOLO PRELIMINARES 

 

FONTE: Os autores (2021). 

 

A análise desses resultados gráficos do Plano Estrutural de Maglev 
possibilita algumas considerações para responder a problemática da pesquisa, 
sendo elas apresentadas a seguir. 
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DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Os resultados da análise do estudo de caso deste trabalho são parte de 
uma pesquisa em desenvolvimento que envolve a estratégia de TOD com o 
planejamento de transportes na totalidade de uma metrópole. Além disso, 
tratam-se de reflexões sobre um plano, algo não implantado. Porém, a 
fundamentação teórica e a compreensão da condição existente de Curitiba 
permitiram aos autores elaborar conclusões concretas sobre a associação do 
MagLev Cobra com a macroacessibilidade e com os princípios de TOD:  

1) O MagLev Cobra é capaz de se adaptar a ambientes mais 
consolidados, aproveitando os eixos e ligações já existentes por 
meio de trilhos elevados/superficiais e fazendo uso de trilhos 
subterrâneos em áreas mais densas. Modos como o BRT e o VLT 
trariam grandes impactos paisagísticos nessas áreas; 

2) Em áreas com ocupação menos densa, o modo funcionaria como 
condutor de crescimento vertical e compactação. Instrumentos 
urbanísticos e rígida lei de uso do solo deveriam ser usados para 
realizar essa tarefa sem repetir os erros de desigualdade na 
produção habitacional e consequente periferização (AUTOR2; 
AUTOR1, 2018; AUTOR2; AUTOR1, 2021); 

3) Dada a flexibilidade do MagLev em sua implantação, a 
multimodalidade seria mais facilmente adaptável. Ônibus, VLTs e 
malhas cicloviárias poderiam se conectar ao longo dos eixos das 
12 linhas, com integração física e temporal nas estações e 
terminais. Dessa maneira, as conexões secundárias seriam 
atendidas e integradas às principais; 

4) Nas atuais discussões sobre as condições que regerão os 
transportes no pós-COVID-19 e em possíveis outras pandemias, a 
implantação do trem de levitação magnética e sua premissa de 
integração multimodal poderiam ser importantes ferramentas. O 
MagLev Cobra, por si só, poderia se ajustar a alterações de 
frequência e capacidade, visando ao distanciamento social que 
restringe o contágio. Além disso, o modo poderia ser combinado 
com um sistema de compartilhamento de bicicletas ou com ônibus 
e VLTs auxiliares nos momentos mais críticos, distribuindo as 
demandas; 

5) Embora modos de maior capacidade, como o trem e o metrô, 
tenham maior eficiência, sua implantação necessita de alto custo 
temporal e financeiro, além de a ocupação ter de se adequar a tais 
modalidades. Por outro lado, o MagLev Cobra é que se adapta ao 
tecido urbano existente, através de execução mais barata e rápida; 

6) Considerando que a metrópole contemporânea sofre alterações 
constantes no seu processo de expansão e associa diferentes 
cidades numa grande região (LENCIONI, 2017), a mobilidade 
urbana sustentável necessita acompanhar tal conjuntura. Assim, 
em etapas posteriores do Plano, o MagLev, em conjunto com 
outros modos, poderia se estender como ligação inter-regional. No 
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estudo de caso trabalhado, poderia haver uma conexão com Ponta 
Grossa, Joinville ou com o litoral do Paraná. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados deste trabalho contribuem na discussão dos temas 
mobilidade e planejamento, visando à configuração de cidades com maior 
sustentabilidade socioambiental. A correlação de modos de transporte de alta 
capacidade e eficiência com premissas de planejamento urbano voltadas para a 
acessibilidade plena de cidades é um tema em constante evolução. A 
abordagem qualitativa atual leva em conta aspectos socioambientais para a 
qualificação da mobilidade urbana sustentável. Observou-se a importância 
desses aspectos na adequação da mobilidade metropolitana a uma 
acessibilidade plena dos transportes públicos. 

Como é marcada por um sistema de BRT sucateado e concentrado em 
poucas áreas, a Metrópole de Curitiba foi um frutífero cenário para a aplicação 
de um sistema de mobilidade em macroescala. Evidenciou-se que o MagLev 
Cobra, uma valiosa tecnologia de trens de levitação magnética desenvolvida no 
Brasil, é capaz de agir como modo estruturante de um sistema de transporte 
sustentável em Curitiba. A implantação do MagLev poderia ser explorada em 
outras metrópoles também, em futuros estudos e projetos. 

Além dessa possibilidade de aplicação em distintos contextos urbanos, 
abrem-se outras questões para futuras pesquisas: a busca por mais alternativas 
de integração multimodal; as dificuldades institucionais de implantação de 
transportes em escalas metropolitanas; o detalhamento de planejamento efetivo 
na condução de áreas compactas e justas aliadas à mobilidade; e a necessária 
consolidação e adequação do transporte público e cicloviário como modos de 
transporte sustentáveis e eficazes frente a pandemias como a do novo 
coronavírus. 
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