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SiStema de tranSporte de 

s quebras de paradigma na história 
dos transportes foram conseguidas 

com soluções veiculares inovadoras. O 
Maglev-Cobra, um sistema de levitação 
magnética supercondutora desenvolvido 
pela Universidade Federal do Rio de Ja-
neiro (UFRJ), tem esta característica. As 
pesquisas acadêmicas geraram um pro-
tótipo em escala reduzida que precisa 
evoluir para um modelo em escala real. 
Diante das grandes vantagens para as ci-
dades brasileiras de tal sistema, o Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES) foi convocado a auxiliar 
nesta etapa do desenvolvimento, através 
de investimento em conjunto com a ini-
ciativa privada. O artigo apresenta o esta-
belecimento da tecnologia Maglev-Cobra 
em duas etapas. A primeira, uma linha 
experimental de 114m para comprovar as 
vantagens técnicas. A segunda, um traça-
do de 3 quilômetros no Campus da UFRJ, 
para uso efetivo e comprovação prática 
da operação.

ARQUIVO

A

levitação magnética supercondutora 

INTRODUÇÃO
O presente artigo faz um rápido sumário 

da evolução dos meios de transporte corre-
lacionando com o desenvolvimento econô-
mico, onde fica evidente a importância dos 
veículos ao longo da história.

O estado-da-arte em transporte é a 
levitação magnética. O texto focaliza a 
levitação magnética baseada em super-
condutores de elevada temperatura crítica. 
Descreve as pesquisas da UFRJ na mon-
tagem e teste de um protótipo em escala 
reduzida. O próximo e natural passo na 
pesquisa é a construção de um modelo em 
escala real, para que o desenvolvimento 
aconteça no nível da engenharia.

Aproveitando o Fundo de Desenvolvi-
mento Tecnológico (Funtec) do BNDES, o 
Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Gra-
duação e Pesquisa de Engenharia (Coppe) 
da UFRJ, submeteu, em novembro de 2007, 
proposta de aplicação de recursos no pros-
seguimento da pesquisa.

As vantagens decorrentes de redução 
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Maglev-Cobra, etapas para implantação¹

de custo de implantação, redução de cus-
tos de manutenção e redução de consumo 
de energia no transporte, realçam o grande 
potencial desta pesquisa para o desenvolvi-
mento tecnológico do país.

O artigo finaliza com uma alternativa ino-
vadora para aproveitamento da infraestrutu-
ra de transporte ferroviário já disponível.

O TRANSPORTE E AS ONDAS
DE KONDRATIEFF

No atual sistema econômico, com a di-
visão do trabalho e internacionalização da 
manufatura, o fator tempo no transporte de 
pessoas, bens e informações é determinan-
te. A infraestrutura de transporte moderno 
mudou, o que interessa não é mais a distân-
cia, mas o tempo. Esta tendência pode ser 
observada em uma retrospectiva histórica.

Inicialmente, as localizações das ati-
vidades econômicas foram determinadas 
pela situação geográfica e vantajosa de 
rotas naturais de tráfego, como as hidro-
vias. No Brasil, os colonizadores europeus 
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utilizavam-se dos rios para penetração e 
domínio do território selvagem. Na época 
da navegação a vela, o domínio dos mares 
se fazia por quem possuía a melhor tecno-
logia, no caso os portugueses e espanhóis 
com as versáteis caravelas (uma invenção 
portuguesa).

Desde a revolução industrial, a infra-
estrutura foi sendo criada artificialmente 
pelo homem através de diferentes fases 
de desenvolvimento. A primeira delas cor-
responde à construção de canais. Em cada 
uma dessas fases, a expansão do raio de 
ação e o crescimento da interligação das 
atividades econômicas desempenham pa-
pel fundamental. Utilizando dados estatís-
ticos e econômicos dos Estados Unidos, o 
dr. Michael Raschbichler, no último Con-
gresso Internacional de Levitação Magné-
tica, realizado no ano de 2006 em Dresden, 
na Alemanha, organizou o gráfico da figu-
ra 1, evidenciando as ondas de Kondratieff 
[para o economista russo Nikolai Kondra-
tieff (1892-1938) os longos ciclos do sis-
tema capitalista resultam na sua expansão 
em sólidos investimentos em infraestrutu-
ra e na retração decorrente de um proces-
so de depreciação).

Quando as ondas de desenvolvimento 
econômico de longo prazo são sobrepos-
tas com as curvas de desenvolvimento dos 
sistemas de transporte, as correlações entre 
estes sistemas e o desenvolvimento eco-
nômico ficam claras. De acordo com este 
autor, a próxima onda à expansão do trans-
porte aéreo para média distância será a dos 
veículos de levitação magnética.

OPORTUNIDADE DA
LEVITAÇÃO MAGNÉTICA

O sistema de levitação magnética pesqui-
sado na UFRJ, denominado Maglev-Cobra, visa 
aproveitar ao máximo a infraestrutura urbana 
existente, utilizando-se de vias elevadas esbel-
tas a serem implantadas ao longo de corre-
dores rodoviários já consolidados, porém sem 
disputar o espaço público já saturado, como 
é caso dos corredores exclusivos para ônibus 
(David et al., 2007 - a,b; Stephan et al. 2007).

Para viabilizar sua implantação, seu design 
teve como princípio a possibilidade de realizar 
curvas de pequeno raio (30 metros) mantendo 
a carga uniformemente distribuída ao longo 
da via. As figuras 2 e 3 demonstram as possi-
bilidades deste conceito, com o veículo sendo 
formado por vários anéis interligados através 
de juntas flexíveis, como se fossem as articula-
ções de uma serpente – daí a sua denominação: 
Maglev-Cobra (David & Stephan, 2007 - c).

A capacidade de cada trem cresce com a 
adição de anéis (figuras 4 e 5), ajustando-se 
à demanda. Módulos que contêm as portas 
podem ser montados em diversas dispo-
sições ao longo do veículo, pois cada anel 
representa uma estrutura independente, 
assim como o posicionamento dos bancos: 
transversal ou longitudinal.

O componente fundamental do veículo é 
a “base de levitação”, um componente padro-
nizado onde se apóiam os módulos de pas-
sageiros, cabine de controle e portas. Nesta 
base, encontram-se instalados criostatos, 
mostrados em azul na figura 6, no interior 
dos quais se encontram os supercondutores, 
refrigerados com nitrogênio em estado liqui-

do (77 K). Na parte central, encontram-se as 
bobinas que são alimentadas com energia 
elétrica e permitem a movimentação do veí-
culo através de um motor linear.

ETAPAS DE IMPLANTAÇÃO
Pesquisa básica

A supercondutividade foi descoberta por 
Onnes, físico holandês, em 1911, quando ob-
servou que o mercúrio, refrigerado com hélio 
líquido (4,2 K) apresentava resistência nula 
para a corrente elétrica. A exclusão de campo 
magnético no interior de materiais supercon-
dutores foi descoberta em 1933 pelos físicos 
alemães Meissner e Ochsenfeld. Em 1986, 
houve uma revolução no setor, quando Muller 
e Bednorz descobriram que alguns óxidos de 
lantano apresentavam propriedades de super-
condutividade na temperatura de ebulição do 
nitrogênio líquido (77º K). Estes supercondu-

Figura 1 - Ondas longas de crescimento econômico e taxas de crescimento dos sistemas de 
transporte nos EUA [Raschbichler (2006)]

Figura 2 - Anéis do Maglev-Cobra com 
assentos longitudinais

Figura 3 - Módulos articulados cabine, 
passageiro e portas
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tores passaram a ser chamados de alta tem-
peratura crítica (HTS) e deram aos seus desco-
bridores o Prêmio Nobel de Física de 1987 – o 
mais rápido concedido por qualquer pesquisa 
(Moon, 1994).

Pesquisa aplicada
O nitrogênio líquido pode ser considerado 

um rejeito industrial. Para a fabricação de oxi-
gênio consumido na indústria e em hospitais 
é preciso liquefazer o ar (composto 79% de 
nitrogênio, 20% de oxigênio e 1% de outros 
gases) e depois aquecê-lo, para separar o oxi-
gênio, que se torna gás primeiro, sobrando ni-
trogênio líquido para aplicações secundárias. 
O litro de nitrogênio tem preço de comercia-
lização inferior a 1 dólar por litro e o mercado 
é ofertante. Várias instituições de pesquisa 
iniciaram então seus trabalhos com aplicações 
de supercondutividade, inclusive a UFRJ, desde 
1998. Foi construída, no Laboratório de Apli-
cações de Supercondutores (Lasup), uma linha 
oval de 30 metros de extensão, na qual corre 
um protótipo em escala reduzida de veículo 
Maglev que se aproveita dos vórtices magné-
ticos que penetram nos supercondutores HTS, 
criando o denominado “efeito pinning”, que o 
permite levitar de modo estável na presença 
de um campo magnético.

A figura 7 mostra o governador do esta-
do do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, em vi-
sita ao Lasup, observando a movimentação 
do protótipo.

Naturalmente, o próximo passo é a cons-

trução de protótipos em escala real, para de-
senvolvimento relativos à engenharia veicular 
e das vias compostas por ímãs permanentes 
de terras raras – os super-ímãs de NdFeB.

Protótipo do Maglev-Cobra
Para o projeto de pesquisa, visando re-

duzir o investimento inicial, o protótipo terá 
apenas quatro módulos, onde disposições di-
ferentes de módulos, portas e comandos po-
dem ser testados para elaboração do projeto 
final de engenharia veicular. Estes módulos 
serão fabricados com material compósito, 
de alumínio e plástico reforçado com fibra 
de vidro. As vantagens são: alta resistência 
mecânica, baixa densidade, boa resistência à 
corrosão, baixo custo com ferramentas, me-
nor necessidade de manutenção e facilidade 
de desenhar e moldar formas arredondadas.

Em cada módulo do Maglev-Cobra exis-
tem três pares de criostatos com reserva de 
nitrogênio líquido suficiente para operação 
diária (16 horas). A capacidade de levitação 
de cada criostato é de 2kN, ou 200kgf, tota-
lizando 1 200kgf por módulo. Como a tara 
de cada módulo é de 300kgf, a capacidade de 
carga é de 12 passagei-
ros (de 80kg cada). Na 
pior situação de carre-
gamento, no módulo 
portas, quando todos 
os passageiros estão 
em pé, a taxa é de 3,7 
passageiro/m², já que 
o módulo tem 1,30m 
de comprimento e 
2,50m de largura (mui-
to próxima da largura 
dos ônibus urbanos do 
tipo padrão). Entre-

tanto, serão os testes práticos que indicarão 
a melhor dimensão pois, teoricamente, quanto 
mais estreito for o veículo menor será o custo 
de passageiro/m².

Projeto submetido ao BNDES
Aproveitando a disponibilidade de recursos 

do Funtec, um programa criado para apoiar 
instituições tecnológicas, como a Coppe/
UFRJ, no desenvolvimento de pesquisas de in-
teresse para o país, foi apresentada a seguinte 
proposta em novembro de 2007, dividida em 
duas etapas:
Etapa 1: Linha de 114m - O objetivo da via 
aqui proposta é testar o sistema de levitação, a 
capacidade de o veículo fazer curvas com raio 
de 30 metros e subir rampas de até 15% de in-
clinação (figura 8). Visando reduzir o custo de 
implantação e facilitar os trabalhos de pesqui-
sa, o trecho experimental de 114 metros será 
assentado sobre lajes pré-moldadas de concre-
to protendido. O orçamento é de 4,7 milhões de 
reais para a construção da linha e fabricação 
do veículo composto de quatro módulos.
Etapa 2: Linha de 3km - O objetivo desta via 
é desenvolver toda a parte de engenharia civil 

Figura 4 - Maglev-Cobra com capacidade de 240 passageiros Figura 5 - Maglev-Cobra com capacidade de 1 200 passageiros

Figura 6 - Base de Levitação do Maglev-Cobra
Figura 7 - Protótipo do Maglev-Cobra, observado por Sérgio Cabral,
governador do Estado do Rio de Janeiro na visita ao LASUP

DIVULGAÇÃO
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adequada ao novo veículo, que quebra todos 
os paradigmas de transporte baseado em car-
ga concentrada nos eixos. Testes efetivos de 
consumo energético sob diferentes condições 
operacionais também serão objeto de pesqui-
sa. Depois desta fase, a linha será usada em 
substituição de parte da frota de ônibus que 
atendem à movimentação de visitantes, alu-
nos, funcionários e professores no campus da 
UFRJ. Posteriormente, esta linha poderá fazer 
parte de uma futura ligação inter-aeroportu-
ária (Galeão-Santos Dumont). O orçamento 
previsto é de 52,5 milhões de reais.

Considerando que as políticas operacio-
nais do BNDES estabelecem como priorida-
de o apoio aos investimentos que promo-
vam inovação tecnológica, as perspectivas 
são positivas. Além disso, um importante 
grupo empresarial, com visão estratégica 
privilegiada, já se dispôs a ingressar com a 
contrapartida exigida pelo BNDES.

IMPLANTAÇÃO EXPEDITA
Visando permitir que as pesquisas sejam 

aceleradas, inclusive com utilização por fer-
rovias que desejem dar um salto tecnológico, 
foi patenteada pela equipe de desenvolvi-
mento da UFRJ um kit que permite a insta-
lação de vias de levitação magnética sobre 
uma via permanente convencional (David & 
Stephan, 2007 - d). Desta forma é possível o 
uso, em horários diferentes, do Magalev-Co-
bra e de um trem convencional, cuja tração 
está baseada no atrito roda-trilho. A figura  9 
indica a solução proposta.

Como a maior parcela do investimento de 
um novo sistema é a infraestrutura, a possibili-
dade de aproveitar investimentos já realizados 
no passado, como complemento ao desenvol-
vimento tecnológico, permite ampliar sua área 
de ação, beneficiando mais pessoas.

CONCLUSÕES
A levitação magnética supercondutora, 

embora uma tecnologia ainda em sua infân-
cia, apresenta características inovadoras ca-
pazes de mudar no curto prazo o panorama 
do transporte urbano. Representa uma opor-
tunidade e, ao mesmo tempo, uma ameaça. 
Oportunidade para as empresas e pessoas 
que têm visão de futuro e acompanham o 
desenvolvimento tecnológico; ameaça para 
os fornecedores de equipamento e infraes-
trutura convencional, que não perceberem 
esta quebra de paradigma no transporte.

Representa também uma oportunidade e 
ameaça para o próprio governo e suas institui-
ções de fomento e apoio ao desenvolvimento 
tecnológico. O Brasil, por ter instituições que 
pesquisam a tecnologia da levitação magné-
tica supercondutora desde seu nascedouro, 
pode assumir uma liderança na produção de 
equipamentos e engenharia especializada, 
como conseguiu na produção de biocombus-
tível em larga escala, exploração de petróleo 
em águas profundas e no agronegócio.

Ou ameaça, diante da possibilidade de 
outros países, inclusive considerados emer-
gentes, dominarem toda a tecnologia que 
poderia ser nacional, sobrecarregando o 
povo brasileiro com pagamentos futuros de 
royalties que poderiam ter sido evitados.

Fica aqui a questão se o Brasil aprovei-
tará esta nova onda tecnológica tornando-
se um competidor no mercado mundial 
como fornecedor, ou continuará, no setor 
de transportes, sendo um mero comprador 
de tecnologia já amadurecida.

Recomendamos aos leitores, visitar o 
site www.dee.ufrj/lasup e assistir ao filme 
de 30 segundos descrevendo como opera 
o maglev-cobra no endereço: http://www.
youtube.com/watch?v=7ikaAeJy5kY.
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