
CIDADES 
PARA 
PESSOAS*

A Tecnologia Aeromovel 
permite implementar 
novos paradigmas no 
Sistema de Transporte Público 
e na forma de organização 
das cidades.

* Título do livro de Jan Gehl, urbanista dinamarquês.



OBJETIVOS DAS 
CIDADES MODERNAS

Segundo Jan Gehl, a partir do momento que os espaços públicos são pensados e 
disponibilizados para as pessoas realizarem suas rotinas diárias de trabalho, estudo e 
lazer, utilizando o transporte público, caminhando e usando a bicicleta, a vida social se 
torna mais intensa, assim como a ocupação destes espaços.



1- VITALIDADE

2- SEGURANÇA

3- SUSTENTABILIDADE

4- SAÚDE

OBJETIVOS DAS 
CIDADES MODERNAS



A UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA AEROMOVEL PERMITE ADEQUAR 
AS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA DE TRANSPORTES PARA QUE:

        • A cidade cumpra com os objetivos da modernidade. 

        • Com custo compatível com sua capacidade de pagamento. 

        • Desobrigue o Poder Público de ações que hoje executa. 

        • Constituindo novas fontes de receita extra tarifa.

OBJETIVOS DAS 
CIDADES MODERNAS



O ÔNIBUS PARTICIPA 
DO CONFLITO URBANO



TRANSPORTE PÚBLICO 
E CONFLITO URBANO



TRANSPORTE PÚBLICO 
E CONFLITO URBANO



TRANSPORTE PÚBLICO 
E CONFLITO URBANO

PROBLEMA CAUSA

Duração do tempo de viagem Trânsito congestionado

Descumprimento de horários Trânsito congestionado

Acesso às paradas Sinalização e calçadas inadequadas

Conforto nas paradas Concepção e falta de manutenção

Conforto durante a viagem Inadequação dos veículos

PROBLEMAS PERCEBIDOS PELOS USUÁRIOS DO TRANSPORTE COLETIVO:



TRANSPORTE PÚBLICO 
E CONFLITO URBANO

ESTA REALIDADE TEM GERADO, ENTRE OUTROS, OS SEGUINTES RESULTADOS:

1- Insatisfação crescente dos usuários.

2- Diminuição no número de passageiros transportados.

3- Aumento no custo dos sistemas por passageiro transportado.

4- Saturação e aumento nos congestionamentos nas vias urbanas, o que prejudica a 
      todos, independente de usar ou não o transporte público.

5- Permanente conflito entre Poder Público, usuários, concessionários e trabalhadores  
      do transporte público.



TRANSPORTE PÚBLICO 
E CONFLITO URBANO

A SUPERAÇÃO DESTES PROBLEMAS PASSA 
PELA CONSTITUIÇÃO DE SISTEMAS RACIONAIS:

• Sob a perspectiva econômica, no sentido de que possam ser  
   custeados pela realidade econômica local, viabilizando a sua   
   implantação e operação sem aumento de tarifas;

• Sob a perspectiva das pessoas, que reduza os tempos de  
   deslocamento, que tenha horário para sair e chegar, que ofereça  
   maior conforto, facilidade de acesso, etc. Em suma, que crie  
   ambiente para que as pessoas optem pelo transporte público.



CARACTERÍSTICA DE 
SISTEMAS RACIONAIS

I- IMPLANTAÇÃO AMIGÁVEL COM A CIDADE

II- EFICIÊNCIA OPERACIONAL

III- CONFORTO E FACILIDADE DE ACESSO AOS PASSAGEIROS

IV- SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA E AMBIENTAL NO MÉDIO E LONGO PRAZO



SISTEMAS RACIONAIS

I- IMPLANTAÇÃO AMIGÁVEL COM A CIDADE

1- A Tecnologia Aeromovel permite vencer curvas e rampas o que evita desapropriações 
       e deslocamentos de pessoas.

2- Permite reduzir o custo com externalidades na medida que é implantado em via elevada 
       sob pilares.

3- Dimensão reduzida das estruturas.



SISTEMAS RACIONAIS

II - EFICIÊNCIA OPERACIONAL

1- Operação dos veículos autormatizada.

2- Baixo consumo energético.

3- Baixo custo de manutenção dos veículos, sistemas e estruturas físicas.

4- Estações simples e funcionais.



SISTEMAS RACIONAIS

5 – Sistema de Bilhetagem automatizado e sem dinheiro sonante no sistema.

6 – Estações projetadas para funcionar com apenas um agente, uma vez que todas as suas 
        estruturas possuem acionamento automático.

7 – A manutenção das Estações, serviços técnicos e de limpeza, é projeta para ser executada  
        por equipes volantes.

II - EFICIÊNCIA OPERACIONAL



SISTEMAS RACIONAIS

III - CONFORTO AOS PASSAGEIROS

1- Sistema Único e Integrado.

2 – Redução do tempo de viagem.

3 – Horário para sair e chegar.

4 – Facilitar a troca de modal e/ou veículo e, na medida do possível, oferecer 
        acessibilidade universal.

5 – Concepção e manutenção das paradas.



SISTEMAS RACIONAIS

III - CONFORTO AOS PASSAGEIROS

6 – Implantação e conservação das calçadas.

7 – Veículos com ar condicionado e internet.

8 – Intervalos reduzidos.

9 – Implantação de ciclovias nas vias de acesso as estações e bicicletários nas estações.

10 – Travessias das ruas ao nível do solo em ambientes que fique claro a preferência 
           do pedestre.



ESTAÇÃO TIPO



ESTAÇÃO TIPO



ESTAÇÃO TIPO



IV- SUSTENTABILIDADE NO MÉDIO E LONGO PRAZO

1 – Projeto de Desenvolvimento no entorno da via com o seguinte foco:

        • Possibilidade de densificação qualificada das regiões adjacentes à via elevada.

        • Controle sobre a especulação imobiliária.

        • Criar mecanismos urbanísticos, como a Outorga Onerosa do Direito de Construir, 
           para trazer recursos extra tarifa para o sistema.

2 – Transformar o Sistema de Transportes em ferramenta do Sistema de Segurança  
        Pública mediante a integração de suas rotinas com a Guarda Municipal 
        e forças policiais.

SISTEMAS RACIONAIS



IV- SUSTENTABILIDADE NO MÉDIO E LONGO PRAZO

3- Fundo de Transporte Coletivo 
Com o objetivo de custear a manutenção e melhorias no Sistema - paradas, 
calçadas, sinalização, etc, o grupamento específico da Guarda Municipal, 
eventuais desequilíbrios tarifários e novos investimentos.

Fontes de receita:

• Outorga Onerosa do Direito de Construir.

• Multas aplicadas à concessionária, usuários e outros.

• Valores de outorga pagos pela concessionária.

SISTEMAS RACIONAIS



VIABILIDADE ECONÔMICA 
DO PROJETO

Os conceitos acima expostos foram estruturados de forma que o recurso disponível, 
basicamente a tarifa vigente do transporte público, seja suficiente para abarcar os custos 
de implantação e operação do novo sistema, na forma jurídica de concessão comum.



VIABILIDADE ECONÔMICA 
DO PROJETO

SOB A ÓTICA FINANCEIRA, A VIABILIZAÇÃO DE PROJETOS COM ESTAS 
CARACTERÍSTICAS, DEPENDE DOS SEGUINTES ASPECTOS:

1 – Agente Financeiro que permita o acesso a Fundos Internacionais focados  
       em Projetos de Baixo Carbono. 

2 – Fluxo do financiamento coerente com o fluxo de despesas do investimento.

3 – Prazo de pagamento do financiamento coerente com o período de concessão.

4 – Estrutura da Concessão abrangendo integralmente todo o sistema de transportes.

5 – Regras contratuais que garantam a receita do Concessionário.



FORMA DE IMPLANTAÇÃO

1 – Novo processo de concessão integral do Sistema de Transportes,  
        incluindo o Aeromovel e as linha de alimentação (ônibus).

2 – Renegociar os contratos de concessão existentes,  
        preferencialmente, mediante a formação de consórcio por parte  
        destes, de forma a garantir a unicidade da operação.



FASES DE IMPLANTAÇÃO
DE PROJETO COM A 
TECNOLOGIA AEROMOVEL

A AEROMOVEL É UMA EMPRESA PROVEDORA DE TECNOLOGIA E PARTICIPA 
COM OS SEGUINTES SERVIÇOS:

1 - Estudo Conceitual.

2 - Projetos Básicos.

3 - Projetos Executivos, fiscalização das obras civis quanto a funcionalidade da tecnologia, 
        certificação de fornecedores e montagem geral do Sistema, assumindo a  
        responsabilidade técnica por colocá-lo em funcionamento.



SISTEMA DE GOVERNANÇA DO PROJETO 
PELO PODER CONCEDENTE

• Governança multidisciplinar, já que envolve as áreas fazendária,  
   trânsito e transporte, planejamento urbano, obras e engenharia, meio  
   ambiente, patrimônio histórico, segurança pública, serviços urbanos,  
   jurídica, entre outras.

• Criação de unidade específica, responsável pelo planejamento e  
   operacionalização das ações, coordenada pelo Senhor Prefeito ou  
   alguém designado, e formada por representantes com poder de  
   decisão das áreas acima citadas.



OBRIGADO!
CONTATO 
+55 (51) 3077.4636 / +55 (51) 3093.3606

ENDEREÇO 
Parque Tecnológico Ulbratech 
Av. Farroupilha, 8001 - Prédio 16 
sala 206 - Bairro São José - Canoas/RS 
Brasil - CEP 92425-900


