Projeto Arquitetônico e Complementar: OSPA
Crédito da imagem: OSPA

LINHA 1 – EM OBRAS

LINHA URBANA
CANOAS, BRASIL

LOCALIZAÇÃO

CONTRATANTE

TIPO DE APLICAÇÃO

Cidade de
Canoas

Prefeitura Municipal
de Canoas

Linha Pública
para Operação Comercial

CAPACIDADE DE
TRANSPORTE

STATUS

Seis veículos, com 300
passageiros cada

Em fase de
implantação

S O LU Ç ÃO PA RA T RÂ N S I TO RÁ P I D O
A primeira aplicação do Sistema Aeromovel voltado para o trânsito urbano é um projeto da cidade de
Canoas, Região Metropolitana de Porto Alegre, no Sul do Brasil, servindo como um complemento importante
combinado a outros modais de transporte. Enquanto o Aeromovel percorre um trajeto de norte a sul
(e sentido inverso), ele se complementa com o trem metropolitano, que tem um percurso de leste
a oeste (e sentido inverso). Com sua implementação, se tornará o principal meio de transporte da cidade.
Contratado em 2015, o Sistema faz parte de um plano de reformulação do trânsito de Canoas.
Com a implantação da tecnologia, haverá uma redução considerável no tempo de viagem entre
os bairros Guajuviras e Centro, levando apenas nove minutos. Atualmente, este mesmo percurso,
de ônibus, demora até 40 minutos nos horários de pico.

MATHIAS VELHO
GUAJUVIRAS

LINHA 1 (CONTRATADA/EM OBRAS)
EXPANSÃO
BR-116

T RA J E TO
DAS L INHAS

TABEL A ESPECÍFICA
DA LINHA 1 (EM OBRAS)
O Aeromovel em Canoas prevê um trajeto que,
ao todo, terá 18 quilômetros de linhas, passando
por 26 estações. A capacidade prevista é para até
12 mil passageiros por hora no pico
e 82 mil por dia.

Extensão da Linha

4,6 km

Raio mínimo

40 m

O projeto prevê a construção de duas grandes
linhas: a Linha Leste-Oeste terá 12 quilômetros
de extensão e 17 estações; a Linha Norte-Centro,
por sua vez, prevê conectar a Universidade
Luterana do Brasil (Ulbra) ao centro da cidade,
com nove estações e seis quilômetros de extensão.

Rampa máxima

3,0%

Veículos/Capacidade

6 veículos/300 pessoas
cada

Velocidade máxima

65 km/h

O primeiro trajeto, em obras, terá 4,6 quilômetros
e contemplará sete estações, desde a Brigada
Militar, na Avenida 17 de Abril, Bairro Guajuviras,
até a estação de trem Mathias Velho.

Propulsão

6 propulsores
de 500 kW cada

Configuração da via

Pista dupla

Número de estações

7
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