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1. RESUMO 

A mobilidade urbana é um grande desafio nas grandes e médias cidades 

atualmente, encontrando-se nas regiões metropolitanas, como é a Baixada Santista, 

os maiores laboratórios para a implantação de inovações, como é o caso do VLT na 

ligação entre os municípios de São Vicente e Santos. Nesse artigo, procura-se 

demonstrar as vantagens da implantação do modal de transporte na ligação 

descrita, evidenciando-se a mitigação de impactos ambientais com a utilização de 

tecnologia de veículos movidos à eletricidade, não poluentes, e a preocupação com 

a acessibilidade, segurança e integração do entorno para os cidadãos. 

 

2. INTRODUÇÃO 

As grandes metrópoles e conurbações, como é o caso da Baixada Santista, 

principalmente nos limites de entre os municípios de São Vicente e Santos, na área 

insular, a questão de trânsito intenso, grande tráfego de pessoas e mercadorias e as 

dificuldades de locomoção por excesso de veículos e sistemas viários obsoletos tem 

levado o Estado a investir em novos sistemas de transporte de passageiros. Nesse 

contexto, insere-se o foco desse trabalho, o Veículo Leve sobre Trilhos – VLT, no 

Sistema Integrado Metropolitano – SIM, na Baixada Santista, que foi projetado, 

observando não apenas a sua eficiência, mas a questão ambiental e social, 

procurando meios de minimizar as emissões de poluentes, diminuir o tempo 

necessário ao deslocamento e tratando o entorno para integrar o meio urbano, 

melhorando também questões sociais com a requalificação de áreas degradadas. 

 

3. OBJETIVOS 

Pretende-se demonstrar a potencialização dos impactos ambientais positivos e a 

mitigação dos impactos ambientais negativos com a implantação do modal sobre 

trilhos na ligação entre os municípios de São Vicente e Santos, com a requalificação 

e integração de áreas. Nesse contexto pretende-se verificar também a melhoria na 

mobilidade no entorno das estações através da instalação de equipamentos urbanos 

novos e de sua manutenção frequente, garantindo sua efetiva funcionalidade, com 

utilização de sinalização adequada para melhorar inclusive a segurança ao 

transeunte( ABNT NBR 9050:2015). 

  



4. METODOLOGIA 

Constatação de melhorias no entorno do trecho em que foi implantado o corredor 

metropolitano do VLT, através de fotografias tiradas dos locais antes, durante e após 

as obras, observando-se inclusive a manutenção do entorno pela operadora do 

sistema de VLT´s, em obediência ao Licenciamento Ambiental – EIA/RIMA; Licença 

Prévia - LP nº. 91.923 de 01/12/2009; Licença de Instalação Retificatória – LI nº 

2201 de 03/07/2013; e licença de operação vigente (Gestão Ambiental, 2015) 

Verificação, através de visitas técnicas aos locais e elaboração de registros 

fotográficos dos impactos socioambientais positivos e mitigação dos impactos 

ambientais negativos em atendimento ao Plano de Gerenciamento Ambiental das 

Obras e da necessidade de elaboração dos Relatórios de Gestão Ambiental - 

Mensais e Semestrais e de monitoramento ambiental para encaminhamento à 

CETESB. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Foram realizadas visitas mensais ao corredor em que foi implantado o VLT, entre os 

municípios de São Vicente e Santos, sendo realizados registros fotográficos das 

melhorias detectadas. 

Salientamos a grande compensação ambiental realizada, constante do plano de 

manejo, não incluso nesse trabalho por ser demasiadamente extenso, de diversas 

espécies replantadas e de outras suprimidas e compensadas com arborização das 

cidades de São Vicente e Santos. 

O empreendimento em questão possui várias fases de projeto, de licenciamento 

ambiental, de implantação, seguidas das fases de operação parcial nos trechos já  

com licença de operação. ( Empreendimentos EMTU, 2016) 

Na fase inicial, o corredor que está em operação atualmente possui 6,5km de vias 

permanentes passando por São Vicente e Santos, com 9 estações bidirecionais em 

funcionamento e uma frota total de 8 VLT’s. 

Essa operação, realizada com 6 VLT’s operacionais e dois reserva, ocorre das 7h às 

19h diariamente. A operação é não poluente, uma vez que esses veículos são 

alimentados por catenárias, ou seja, alimentação diretamente da rede elétrica, sem o 

uso de combustíveis fósseis. Essa operação é acompanhada da manutenção das 

vias e do entorno, gerando um ganho socioambiental para o trecho em operação 

(Gestão Ambiental, 2015). 



Durante a fase de implantação do empreendimento, foram realizadas diversas 

visitas técnicas e constatadas as condições da evolução dos trabalhos, visando 

possibilitar o acompanhamento da transformação do entorno. 

Nessas visitas técnicas foi obtido o registro fotográfico da situação em que se 

encontrava a implantação e da modificação do ambiente pelo trabalho das empresas 

que realizaram o empreendimento, que se encontram a seguir. 

 

6. RESULTADOS 

  

  

  



As imagens acima obtidas em visitas técnicas entre e agosto/2013 e janeiro/2014 

mostram a modificação da área durante o período anterior e durante as obras na 

Rua da Constituição, no Itararé, em São Vicente. 

 

  

As fotos acima são referentes a janeiro/2016, do trecho apresentado anteriormente 

em obras no Itararé, quando do início da operação do VLT no local. 

 

  

  



Essas acima são fotos mais atuais, do mesmo local, no Itararé, em julho/2016, em 

que se procura demonstrar a manutenção das condições de limpeza, acessibilidade 

e integração com o entorno, com a melhoria das condições socioambientais. 

 

  

Pode ser observada nas fotos comparativas acima, a requalificação do trecho, que 

anteriormente tratava-se de uma via abandonada, apesar de ficar em local oposto ao 

teleférico, ao calçadão e à praia do Itararé, em São Vicente. O trecho anteriormente 

abandonado que era utilizado por mendigos e viciados, por ser local de pouca 

passagem de pedestres e isolado, com a passagem frequente de VLT´s pelo local e 

a manutenção frequente do concessionário BR Mobilidade Baixada Santista S. A. – 

SPE passa a ser um local seguro e agradável.  

 

  

Nas fotos acima, observa-se a inexistência de bloqueios à passagem de pedestres, 

ou ainda, a inclusão de equipamentos como semáforos e faixas para pedestres que 

de forma inteligente interagem com o modal VLT, facilitando o deslocamento pelo 

local, a manutenção da área e o acesso ao serviço. 

 



   

Pode ser observada nas imagens acima, na estação de embarque/desembarque do 

VLT, a preocupação com a acessibilidade de pessoas com necessidades especiais 

e com a mobilidade de usuários, sendo utilizadas rampas, corrimãos e piso podotátil 

(ABNT, 2015). 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando-se os aspectos pesquisados e demonstrados nas fotos e visitas 

técnicas realizadas, pode-se concluir que a utilização da área anteriormente 

abandonada e degradada do Trem Intrametropolitano – TIM, para diminuição da 

quantidade de veículos que utilizam combustíveis fósseis, fazendo-se com que esse 

trecho de via fosse requalificado e mantido, possibilitou melhor integração do 

entorno aos cidadãos, que contam não apenas com mais uma área para utilização, 

mas também com um meio de transporte eficiente e não poluente. Pode-se também 

verificar a melhoria da mobilidade, sendo utilizadas rampas, corrimãos e piso 

podotátil. 

Considera-se necessária a frequente intervenção para verificação das condições de 

manutenção e utilização da área em questão, para que se mantenha com as 

características projetadas e principalmente, a evolução dos serviços que podem ser 

agregados, como integrações e expansão da rede, visando reconfigurar outras áreas 

que podem ainda melhorar em serviços à população e em menor impacto ambiental 

às cidades já tão carentes de sustentabilidade, acessibilidade e preocupação social. 

Dessa forma indicamos como possiblidade de continuidade para o presente trabalho 

o acompanhamento e sugestão de locais para expansão da iniciativa. 
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