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1. RESUMO 

 

O presente trabalho disserta sobre uma das tipologias de transporte 

ferroviário coletivo conhecido como VLT (Veículo Leve sobre Trilhos). As 

construções ferroviárias apresentam peculiaridades construtivas e como tal, é 

necessário estudar e compreender os aspectos técnico-construtivos para viabilizar 

tecnicamente a construção deste tipo de transporte de passageiros. Esta dissertação 

demonstra tais aspectos e descreve o exemplo de um projeto de inserção deste 

sistema que já está sendo construído na Baixada Santista/SP. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

As ferrovias surgiram no século XIX na Europa, se tornando fundamental para 

a comercialização de manufaturas nos mercados consumidores do continente e 

também para a circulação de matérias-primas oriundas de países exportadores de 

commodities. Posteriormente nações de desenvolvimento industrial mais tardio 

como, o Canadá e os Estados Unidos, assim como economias exportadoras como 

Argentina, África do Sul e o Brasil, fizeram uso de corredores ferroviários como 

estratégia para alavancagem econômica. (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE 

TRANSPORTE, 2013). 

Para suprir este crescimento populacional que ocorreu com o passar do 

tempo, foi criado o meio de transporte coletivo Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), 

modal rodoferroviário que hoje é mundialmente presente em cidades de médio e 

grande porte. Este sistema apresenta menor custo, um tempo menor para realizar a 

viagem e, além disso, fornece um conforto incomparável o usuário. 

Em operação há alguns anos em cidades europeias, com bons resultados, o 

VLT interage com o meio urbano de maneira amigável, circulando ao nível das ruas. 

No Brasil, Estado de São Paulo, o veículo irá tornar-se realidade na Baixada 

Santista, uma vez que está sendo implantado, interligando as cidades de Santos e 

São Vicente.  

 

 

 



3. OBJETIVOS 

 

Este trabalho tem como objetivo dissertar sobre a tecnologia do sistema 

Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), analisando os aspectos construtivos e técnico-

funcionais necessários para implantação deste sistema e abordar o projeto de 

implantação, ainda em andamento, de interligação das cidades de Santos e São 

Vicente. 

 

4. METODOLOGIA 

 

O trabalho foi desenvolvido através do estudo de material técnico em que 

consta a história e as características fundamentais para a execução do Sistema de 

VLT. Após a apresentação deste estudo, será abordado o projeto de implantação na 

Baixada Santista. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

O sistema ferroviário de transporte coletivo denominado VLT, que é a 

abreviação de Veículo Leve sobre Trilhos é um sistema de transporte de 

passageiros, geralmente aplicado em cunho metropolitano, de modo geral 

alimentado por sistema elétrico, caracterizado por sua capacidade de operar em 

pequenos vagões individuais ou comboios ao nível do solo, em estruturas aéreas ou 

subterrâneas, ou ocasionalmente, nas ruas e para embarcar e descarregar 

passageiros ao nível da rua. (BRINCKERHOFFET, P. et al.,2012).  

A definição formal do VLT foi adaptada em 1989. O veículo é projetado para 

se adequar a uma variedade de ambientes, incluindo ruas, centros de pedestres, 

áreas subterrâneas ou estruturas aéreas, e até mesmo no leito dos canais drenados, 

esta é a característica que o distingue claramente de outros modos ferroviários. 

Devido a essa flexibilidade de adequação do veículo, o VLT geralmente é menos 

oneroso para construir e operar do que os outros modos de transporte ferroviário. 

(BRINCKERHOFFET, P. et al.,2012).  

O Veículo Leve Sobre Trilhos tem como característica cumprir sua função 

como um meio de transporte com eficiência e conveniência, porém o mesmo é bem 



amplo, portanto é essencial que verifique se as condições básicas serão atendidas 

antes da execução.  

A tecnologia do sistema VLT vem evoluindo cada vez mais, tendo algumas 

regras duras e rápidas referentes à inicialização e execução deste sistema, como 

por exemplo, conhecer os aspectos geométricos e estruturais da via por onde o 

veículo irá transitar. Estes aspectos são essências para a inserção do sistema, 

independente da região em que será localizado, pois definem o traçado da via, raio 

de curvatura, estrutura necessária para suportar a carga exigida pelo sistema, entre 

outros critérios de execução que precisam ser atendidos. 

 

6. ESTUDO DE CASO: PROJETO BAIXADA SANTISTA 

 

Será realizado um estudo de caso do projeto de implantação do Sistema VLT, 

que está em andamento na Baixada Santista, incialmente interligando as cidades de 

Santos e São Vicente, onde a empresa responsável é a EMTU – Empresa 

Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo. 
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