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SÍNTESE 
O presente trabalho apresenta um breve relato do transporte público sobre trilhos e em 
superfície, mais especificamente o bonde ou, atualmente, o VLT – Veículo Leve sobre Trilhos 
desde meados do século XIX até os dias de hoje. A seguir, são apresentados cinco 
empreendimentos, em projeto e/ou implantação no país (Baixada Santista, Cuiabá, Goiânia, 
Maceió e Rio de Janeiro), suas principais características e especificidades quanto à tecnologia 
utilizada, mobilidade urbana e renovação urbana. Conclui-se com uma avaliação das 
perspectivas futuras de implantação deste modo de transporte no Brasil. 
 
PALAVRAS-CHAVE: 1. Bonde 2. VLT-Veículo Leve sobre Trilhos 3. Tecnologia 4. Mobilidade 
Urbana 5. Renovação Urbana 
 
1. INTRODUÇÃO 
1.1 O Passado: o velho e bom bonde1 
Os bondes a tração animal foram introduzidos em diversas cidades brasileiras ainda na 
segunda metade do século 19. Posteriormente, nos primeiros anos do século 20, com o 
advento das empresas geradoras e distribuidoras de energia elétrica, nacionais e 
estrangeiras, a tecnologia disseminou-se e alcançou mais de 100 cidades. 
Em meados dos anos 50 do século passado, o Brasil possuía a maior e mais complexa rede 
de bondes do mundo. Nesta época, o bonde era o modo de transporte público mais importante 
do país, tendo papel preponderante no desenho das cidades e exercendo influência na 
música, literatura e costumes nacionais. 
No entanto, a partir de 1929 com a crise mundial e o colapso da lavoura cafeeira começava 
importante migração rural para as cidades, o que levaria para uma acelerada expansão 
territorial e populacional. 
Os sistemas de bonde, porém não acompanharam esta expansão entre outros motivos pelo 
desinteresse das empresas operadoras sujeitas ao controle das tarifas exercido pelas 
administrações locais. 
Abria-se espaço para a entrada de outras modalidades de transporte público, que passariam 
a concorrer com os bondes existentes. 
A implantação da indústria automobilística no governo do Presidente Juscelino Kubitschek, 
mais a adoção do modelo rodoviarista norte-americano e a visão equivocada que os bondes 
eram “coisa do passado”, acelerou o desmantelamento dos sistemas existentes. 
1.2 O Passado Recente: tentativas e fracassos 
Nos anos 90 do século passado, ocorreram duas tentativas de retomar a utilização dos bondes 
no transporte público brasileiro em Campinas(SP) e Rio de Janeiro (RJ), agora modernizados 
tecnologicamente e denominados “Veículos Leves sobre Trilhos” (VLT). 
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A falta de planejamento, erros de projeto e a descontinuidade dos investimentos levaram 
rapidamente estes dois empreendimentos ao fracasso. 
Em Campinas, utilizou-se a faixa ferroviária abandonada, em região de baixa densidade 
populacional e de difícil acesso aos potenciais usuários. A inexistência de integração com os 
ônibus urbanos fez minguar a demanda, o que levou a Prefeitura Municipal a decretar o 
encerramento das atividades do sistema. Equipamentos do sistema (fios de contato, cabos, 
etc.) foram roubados e ainda hoje é possível ver-se as carcaças das edificações das paradas 
abandonadas. 
No Rio de Janeiro, o VLT destinava-se a atender a Linha 2 (Estação Pavuna). Ocorre que 
devido à descontinuidade dos investimentos e a ocorrência de problemas de planejamento e 
operacionais, a Linha 2 foi sendo progressivamente reduzida até ser eliminada. 
Posteriormente, a Linha 2 voltou a operar com tecnologia metroviária.  
1.3 O Presente: os sobreviventes 
Dentre as dezenas de sistemas de bonde existentes, apenas três sobreviveram à “sanha 
modernizante” que assolou o País:  Campos do Jordão (SP), Santos (SP) e Rio de Janeiro 
(Santa Teresa), utilizados essencialmente para o transporte de turistas.  
O bonde de Santa Teresa (Largo da Carioca – Largo do Curvelo) é o único dos sistemas 
remanescentes ainda dedicado ao transporte de passageiros. Tombado como patrimônio 
histórico nacional e sendo um dos cartões postais da cidade, a única linha existente está 
paralisada desde 2011 quando ocorreu um sério acidente e passa por processo de reforma e 
modernização. 
2. OS NOVOS PROJETOS DE VLT NO BRASIL 
2.1 O Renascimento do Bonde / VLT 
Apesar de praticamente extintos nas Américas e no Reino Unido, diversas cidades da Europa 
Ocidental, Central e Oriental mantiveram os seus sistemas de bonde e paulatinamente 
passaram a moderniza-los e expandi-los. Na Europa Ocidental, sobretudo, os bondes 
incorporam características inerentes ao sistema metroviário com a operação em sítio próprio 
e trechos de linhas e estações subterrâneos nas áreas centrais. Por outro lado, mantiveram 
suas características de modo de transporte de média capacidade e atendimento local.  
O final dos anos 1970 marca o renascimento dos sistemas de bondes na América do Norte 
(Calgary e Edmonton, no Canadá e San Diego, nos Estados Unidos) agora renomeados de 
Light Rail Vehicles – LRV (no Brasil, Veículos Leves sobre Trilhos – VLT). Na Europa, no 
entanto, a denominação destes sistemas não foi alterada, mantendo-se a denominação 
“tram”. Seguindo esta tendência, a cidade francesa de Nantes reinaugurava, em 1985, um 
novo sistema de “tram” após ter descontinuado este modal anos antes (1958). 
A necessidade de combater o uso intensivo e imoderado de transporte individual, aliada a um 
projeto de renovação urbana, fez com que o Tram de Nantes incorporasse os recentes 
avanços da indústria metroviária (material rodante) e eletroeletrônica (sistema elétrico, 
sinalização e controle) e trouxesse importantes inovações tecnológicas (via permanente). 
A partir daí, o Tram de Nantes tornou-se o paradigma para os novos sistemas a serem 
implantados na Europa Ocidental, notadamente na França. Os ecos desta experiência 
ressoaram também no Brasil, tanto que em 1987/1989 um projeto semelhante foi 
desenvolvido em Goiânia (“Projeto de Metrô de Superfície de Goiânia”) e outro em Curitiba, 
1990/1991 (“Bonde Moderno de Curitiba”). 
A instabilidade política e econômica do período, no entanto, acabou por frustrar as duas 
inciativas.  
Estavam, porém, lançadas as bases dos modernos sistemas de VLT: o binômio mobilidade 
urbana – renovação urbana. 
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É sob a égide deste binômio que se desenvolveram, grosso modo, os empreendimentos 
atualmente em projeto ou em implantação no Brasil: Baixada Santista, Cuiabá, Goiânia, 
Maceió e Rio de Janeiro. 
2.2 VLT da Baixada Santista2 
O VLT da Baixada Santista (trecho Barreiros – Porto) será, provavelmente o primeiro sistema 
VLT a operar no Brasil. Este projeto é sucessor de três outros (TIM – Trem Intra Metropolitano, 
1990; Corredor de Ônibus Samaritá – Valongo, 1999; BRT Barreiros – Porto, 2006), todos 
visando a ocupação e aproveitamento do leito ferroviário abandonado (1915-1999), que ligava 
o Planalto ao Porto de Santos. 
Este é um dos principais diferenciais deste projeto, pois sua implantação ocorre num eixo não 
consolidado de transporte público. Ao contrário, este eixo como em todos os casos em que 
ferrovias atravessaram o tecido urbano, constituiu-se numa “barreira” ao desenvolvimento e 
ocupação urbanos, gerando a descontinuidade do sistema viário. Portanto, sua utilização para 
o transporte público representou excelente oportunidade para a execução de um projeto de 
renovação urbana. 
O trecho Barreiros-Porto terá 10,9 km de extensão, nos municípios de Santos e São Vicente 
(Região Metropolitana da Baixada Santista), 14 estações de embarque/desembarque, 2 
estações de terminais (Barreiros e Porto), pátio de regulação operacional Barreiros e pátio 
Porto (edifícios da administração, centro de controle operacional, oficinas de manutenção, 
pátio de estacionamento). Cabe ainda destacar outras obras importantes do projeto como o 
alargamento do antigo túnel ferroviário (ext.: 50 m), o novo viaduto Antonio Emmerich para 
permitir a passagem do VLT em via dupla (ext.: 100 m) e 9 novas pontes (de larguras e 
extensões variáveis) sobre os canais de drenagem da cidade de Santos. 
Prevê-se que, uma vez implantado o sistema tronco-alimentador (VLT e ônibus municipais), 
o sistema possa transportar até 80 mil passageiros por dia útil, com uma frota de 22 veículos 
em intervalos de 5 minutos na hora pico e velocidade média de 25 km/h. 
Dois novos ramais (Conselheiro Nébias–Valongo/Centro e Conselheiro Nébias – Ponta da 
Praia) estão previstos, o que conferirá ao sistema o formato de um “Y”, ensejando múltiplas 
possibilidades operacionais e aumento da mobilidade dos futuros usuários. 
No entanto, durante a implantação das obras ocorreram várias alterações do projeto original, 
sendo que a principal deu-se na via permanente, abandonando-se a concepção europeia trilho 
embutido (“grooved”) envolto por jaquetas de borracha sintética, fixado sobre base de 
concreto, com preenchimento/vedação de concreto e cobertura vegetal e substituindo-a pela 
concepção metroviária (trilho UIC 60, fixado em base de concreto, com preenchimento parcial 
de concreto entre os trilhos e fechamento com blocos intertravados).  
A solução adotada criou um espaço livre entre o trilho e o fechamento da via, o que, 
supostamente, poderia ensejar acidentes com pedestres e ciclistas e o acúmulo de detritos e 
a proliferação de insetos. Observa-se que a proposição inicial de cobertura vegetal em toda a 
seção da via permanente, menos que seu caráter drenante, objetivava ampliar a área verde 
do percurso e desestimular o trânsito de pedestre e ciclistas sobre a via. 
A concepção inicial das travessias (via permanente x sistema viário re-projetado) previa a 
continuidade do pavimento do sistema viário e utilização de diferente cores e materiais para 
efeito de sinalização. Adotaram-se travessias ferroviárias com elementos metálicos 
encaixados o que compromete, em parte, a inserção urbana do VLT. 
O processo de renovação urbana foi mais intenso na cidade de Santos com a relocação do 
antigo leito ferroviário para o canteiro central da avenida Francisco Glicério e o refazimento e 
revegetação dos passeios. Na cidade de São Vicente, onde o leito ferroviário estava mais 
preservado e mais distante das edificações (com exceção das proximidades do túnel José 
Menino), os trabalhos de renovação urbana foram mais limitados. 
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O material rodante e os sistemas eletroeletrônicos seguem os modernos padrões europeus, 
havendo-se que destacar que a implantação das edificações das subestações e salas 
técnicas ao lado das estações e em pleno canteiro central constitui um forte elemento de 
intrusão visual, com comprometimento parcial da inserção urbana do novo eixo de transporte, 
notadamente na cidade de Santos. 
A implantação do VLT da Baixada Santista foi integralmente financiada pelo Governo do 
Estado de São Paulo, tendo a licitação da concessão de sua operação por período de 30 anos 
ocorrido com sucesso. 

 
2.3 VLT CUIABÁ 
Também de caráter metropolitano, o VLT de Cuiabá une as duas cidades conurbadas Cuiabá 
(CPA – Centro Político – Administrativo) e Várzea Grande (Aeroporto) ao longo do eixo das 
principais avenidas das duas cidades. 
O sistema conta com uma linha principal (Aeroporto – CPA) com extensão de 15 km, 22 
estações e dois terminais de integração (Aeroporto e CPA) e um ramal (Centro – Coxipó) com 
7,2 km, 11 estações e 1 terminal de integração (Coxipó). 
O anteprojeto inicial previa a implantação de inúmeras obras de arte, sendo 2 viadutos, 3 
trincheiras, 1 ponte e 2,0 km de reforço sobre o canal sob av. Hist. Rubens de Mendonça, no 
trecho CPA – Aeroporto. No trecho Centro – Coxipó estão previstos 3 viadutos e 2 pontes 
sobre o rio Coxipó. Destas obras de arte, foram executadas, até o momento, apenas o viaduto 
Aeroporto, a trincheira trevo Cristo Rei, a ponte sobre o rio Cuiabá e o viaduto SEFAZ (todas 
no trecho Aeroporto – CPA).  
No trecho CPA – Aeroporto o VLT segue ao longo do canteiro central das avenidas Hist. 
Rubens de Mendonça, Ten. Coronel Duarte, XV de Novembro em Cuiabá e avenidas da FEB 

Mapa - Linhas Propostas 

Via Permanente Estação Emmerich Túnel José Menino 
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e João Ponce de Arruda em Vargem Grande. Neste trecho são atendidas as 2 áreas centrais 
destas cidades, bem como os principais polos geradores de viagens da região. 
O trecho Centro – Coxipó, ao longo das avenidas Fernando C. da Costa e Cel. Escolástico 
em Cuiabá, atende a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e importantes núcleos 
populacionais de baixa renda. 
Todas as estações são fechadas com pré-pagamento da tarifa. Um amplo pátio (edifícios 
administrativos, centro de controle operacional, oficinas e estacionamento) está sendo 
construído após o Terminal Aeroporto. 
Nos 2 traçados estão previstas obras de readequação viária para inserção do VLT, embora 
as propostas da renovação urbana restrinjam-se aos canteiros centrais. As subestações 
retificadoras de energia situam-se, de acordo com os padrões internacionais, em lotes 
lindeiros localizados às margens do percurso e desapropriados para tal fim. A alimentação da 
rede aérea será feita por cabos sob o pavimento da via e que a partir de um poste de 
sustentação da catenária farão a sua alimentação. Tal solução é altamente recomendável, 
uma vez que reduz a intrusão visual e eleva a segurança de usuários e veículos. Por outro 
lado, maior ênfase foi dada às obras de arte previstas ao longo do traçado, que se destinam 
tanto à solução dos conflitos existentes em interseções importantes, como elevar a velocidade 
operacional do VLT. 
A via permanente é um dos pontos altos do sistema, uma vez que adota o modelo 
internacional com trilhos embebidos (“grooved”), jaquetas envoltórias dos trilhos de borracha 
sintética, fixação em apoios de concreto e preenchimento/vedação da via com concreto e 
cobertura vegetal. 
As obras foram iniciadas em 2012, com previsão de inauguração em 2014 para a Copa do 
Mundo de Futebol. Contratadas pelo RDC – Regime Direto de Contratação com base em um 
anteprojeto (projeto funcional), a implantação foi prejudicada por problemas decorrentes da 
inexistência de projeto executivo, morosidade nas desapropriações, falta de planejamento e, 
principalmente, pela descontinuidade e posterior suspensão dos recursos financeiros do 
Ministério das Cidades. Assim sendo, as obras estão paralisadas (março de 2015) sem 
previsão de retomada e conclusão. 
Principal resultante negativa da forma de condução do empreendimento é o fato de terem sido 
entregues (e recebidos) os 40 VLT’s (capacidade: 400 passageiros) adquiridos, que se 
encontram estocados ao tempo no pátio, sofrendo processo de deterioração. 
O sistema transportará 120 mil passageiros por dia, com intervalos de 5 minutos na hora pico 
e velocidade média de 35 km/hora. 
O investimento inicial é previsto em R$ 1,47 bilhão, ou seja, R$ 66,22 milhão/km. 

 
 
 

Mapa - Linhas Propostas Terminal e Via Permanente VLT, Via Permanente e Patio 
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2.4 VLT GOIÂNIA 
O primeiro projeto de um VLT em Goiânia foi realizado, pelo Governo do Estado, em 1987-
1989. Quase 30 anos depois (!), a proposta foi retomada mantendo-se o VLT em sua 
localização inicial, avenida Anhanguera (Eixo Leste-Oeste). 
O novo VLT terá 13,6 km de extensão (Terminal Pe. Pelagio – Terminal Novo Mundo), 12 
estações de embarque/desembarque (fechadas com pré-pagamento da tarifa), uma das quais 
subterrânea, 5 terminais de integração com ônibus locais e metropolitanos e substituirá o 
corredor de ônibus que opera no local e que apresenta visíveis sinais de saturação. 
O desenvolvimento do traçado dá-se principalmente em nível (12,6 km), com um trecho em 
subterrâneo (740 m) e outro em elevado (270 m) entre as estações Praça da Bíblia e Palmito. 
O pátio de manutenção e estacionamento ficará adjacente à estação terminal Novo Mundo e 
compreenderá os edifícios de administração, centro de controle operacional, oficinas e demais 
edificações pertinentes. 
A inserção urbana do VLT no eixo Anhanguera dar-se-á através de adequações geométricas 
e de circulação ao longo do eixo, bem como de suas travessias, a fim de garantir os 
parâmetros de via específicos do VLT e permitir a implantação de ciclofaixas. O número de 
interseções semaforizadas será reduzido de 53 para 32. 
No Centro Histórico está prevista a implantação de um calçadão, com 1,4 km de extensão, 
exclusivo para o VLT, pedestres e ciclistas. 
O projeto de arborização ao longo de todo o percurso e nas praças prevê a recriação do 
conceito de “avenida parque” previsto nos primeiros Planos Diretores de Goiânia, com a 
revegetação de espaços e implantação de equipamentos urbanos. 
O projeto de via permanente propõe um modelo híbrido (atualmente em desuso nos novos 
VLT’s europeus) com a utilização de 2 tipos de trilhos apoiados em laje de concreto: o vignole 
nos trechos com revestimento em grama e o embebido (“grooved”) nos demais trechos 
(travessias e calçadão). 
As especificações técnicas do material rodante, sistema elétrico, sinalização e controle e de 
bilhetagem automática seguem, grosso modo, os mesmos parâmetros utilizados nos VLT’s 
europeus. As subestações retificadoras localizar-se-ão em lotes lindeiros e a alimentação da 
catenária será feita por cabos subterrâneos sob a via. 
O Governo do Estado de Goiás realizou, com êxito, uma licitação no modelo de parceria 
pública privada patrocinada. O prazo da PPP é de 35 anos, o investimento previsto é de R$ 
1,3 bilhão (2014) (R$ 100,8 milhão/km), sendo 61,5% aportados pela União e Governo 
Estadual e 38,5% pela iniciativa privada. O início das obras está previsto para 2015 e a 
inauguração do primeiro trecho em 2017. 

 
 
 
 

Mapa - Linha Proposta Calçadão – Área Central Estação VLT 
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2.5 VLT DE MACEIÓ 
Dentre os diversos sistemas de VLT em projeto, o da Região Metropolitana de Maceió é, 
certamente, o mais amplo e abrangente na concepção mobilidade urbana – renovação 
urbana. 
O VLT será implantado ao longo do canteiro central da avenida Fernandes Lima e seus 
prolongamentos, principal eixo de transporte público da Região Metropolitana, fazendo a 
conexão da Área Central (Maceió) ao Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares (Rio 
Largo). 
A intervenção prevista envolverá a reurbanização da seção transversal, de testada a testada, 
ao longo de todo eixo. Áreas laterais remanescentes da faixa de domínio de antiga rodovia 
(BR-316) serão resgatadas e transformadas em passeios, com enterramento de toda a fiação 
aérea, implantação de nova iluminação pública e plantio de árvores. As intervenções no 
canteiro central, onde existe vegetação de certo porte foram minimizadas. O passeio, no 
sentido Centro – Aeroporto, ganhará ciclovia bidirecional com extensão de 18 km. 
O traçado do VLT, extensão de 20,0 km, desenvolve-se essencialmente em nível e em via 
dupla. Apenas uma obra de arte especial, um viaduto para o VLT e outro para o tráfego geral 
serão construídos na Rotatória do Tabuleiro dos Martins, a fim de permitir a implantação de 
um terminal de integração entre o VLT e os ônibus do BRT Menino Marcelo. Ao mesmo tempo, 
estará solucionando o principal ponto de congestionamentos e acidentes de Maceió. 
A circulação ao longo do eixo sofrerá várias intervenções e adequações viárias para a 
implantação de binários, retornos de quadra à direita e vias marginais em trechos específicos 
das avenidas. 
A via permanente, em toda sua extensão, utilizará trilhos embebidos (“grooved”), envolvidos 
por jaquetas de borracha sintética, apoiados em laje de concreto e com fechamento em 
concreto e cobertura vegetal. Este acabamento impactará positivamente todo o entorno 
vedação, pois dará a impressão que houve duplicação do canteiro central ajardinado. 
Desta forma, completa-se o quadro de inserção urbana, compatibilizando-se os desejos de 
mobilidade de pedestres, ciclistas e condutores de veículos. 
As especificações técnicas do material rodante, alimentação de energia, sinalização e controle 
e bilhetagem eletrônica, a exemplo dos demais projetos, observam as diretrizes e parâmetros 
dos projetos de outros países, principalmente europeus. 
Estão previstas 14 estações de embarque/desembarque fechadas com pré-pagamento da 
tarifa e 6 terminais de integração VLT – ônibus municipais e metropolitanos. A frota será 
constituída de 33 veículos (capacidade:400 passageiros), operando com velocidade média de 
25 km/h em intervalos de 5 minutos na hora pico. Diariamente, serão transportados 150 mil 
passageiros. 
Ter-se-á, também, 1 pátio de regulação localizado junto a uma das extremidades do percurso 
(Praça Centenário) e outro para administração, centro de controle operacional, oficina e 
estacionamento junto a um dos terminais (Petrópolis). 
O projeto básico do sistema está concluído e o investimento previsto é de R$ 1,5 bilhão (R$ 
75 milhão/km), a serem aportados pelo Governo Federal e Governo do Estado de Alagoas 
(contrapartida). 
 
 
 
 
 
Mapa – Linhas Propostas (parcial) Terminal Intermodal  

Tabuleiro dos Martins 
Via Permanente 
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2.6 VLT RIO DE JANEIRO 
Dentre os sistemas VLT em projeto / implantação no país, o do Rio de Janeiro é o mais 
singular, dado que se insere num contexto maior que é o projeto Porto Maravilha, que prevê 
a recuperação e revitalização da zona portuária da cidade para os Jogos Olímpicos de 2016.  
Trata-se de uma linha circular (30 km de extensão e 42 paradas), que conectará a área 
portuária ao centro da cidade e ao Aeroporto Santos Dumont, integrando-se aos trens, metrô, 
às barcas, aos ônibus rodoviários (Rodoviária Novo Rio) e aos ônibus municipais. 
O traçado desenvolve-se em superfície, à exceção de trecho em túnel (Túnel da Providência), 
em sua maior parte em via singela compartilhada com o tráfego geral, porém tendo a via 
permanente destacada pela utilização de pavimento diferenciado (em cor e material) e/ou 
ligeiramente elevada. 
O VLT do Rio de Janeiro distingue-se dos demais VLT’s em projeto/implantação no país com 
a adoção de estações abertas, dada a inexistência de espaço para a implantação de estações 
fechadas e onde o pagamento da tarifa será voluntário. Apenas as estações de integração 
com outro modal (Rodoviária, Central do Brasil, Barcas e Aeroporto) serão fechadas com 
pagamento de tarifa antes do embarque.  
Este projeto tem muitas semelhanças com o de Bordeaux e Nice (França) e Zaragoza 
(Espanha), que igualmente cruzam o Centro Histórico destas cidades e foram responsáveis 
por sua recuperação e revitalização. 
A exemplo destas cidades, o VLT do Rio de Janeiro inova e adota o sistema de alimentação 
dos veículos com tomada de energia no solo, eliminando a catenária. Tal solução visa, antes 
de tudo, reduzir a intrusão visual do sistema, uma vez que a área atravessada possui inúmeros 
monumentos e edifícios tombados pelo patrimônio histórico. 
Desta forma, este é o projeto brasileiro que mais se aproxima dos mais recentes e modernos 
projetos implantados. 
Material rodante, via permanente, alimentação elétrica (subestação em lotes lindeiros), 
controle e sinalização e sistema de arrecadação tem suas diretrizes e especificações técnicas 
bastante próximas às adotadas na França atualmente. O pátio (administração, centro de 
controle operacional, oficinas, estacionamento) localiza-se no Bairro da Gamboa, dentro do 
circuito do traçado, o que reduzirá os percursos em vazio e facilitará a injeção de veículos na 
rede. 
O desenho do traçado e os vários circuitos propostos permitirão a operação de 6 linhas com 
uma frota de 32 VLT’s (com capacidade de 415 passageiros) e o transporte de 285 mil 
passageiros por dia. Prevê-se o início de operação da 1ª fase do projeto em 2016. 
O investimento previsto é de R$ 1,16 bilhão, (R$ 38,67 milhão/km) através de PPP 
patrocinada, com participação de 46% do Governo Federal e 54% do concessionário privado 
(duração da concessão: 35 anos). 

 
 

Mapa – Linhas Propostas Inserção Urbana do VLT Trecho em túnel 
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3. CONCLUSÕES 
Descontinuidade administrativa e de aporte de recursos financeiros tem sido a maior ameaça 
ao “renascimento” do transporte público de média capacidade sobre trilhos (VLT – Veículos 
Leves sobre Trilhos) no Brasil e são responsáveis tanto pelo atraso/paralisação de obras de 
implantação em andamento, como pelo retardamento de início de obras em outros casos. 
Os projetos desenvolvidos no país guardam, em maior ou menor grau, semelhanças com os 
mais recentes projetos desenvolvidos e implantados no exterior. O binômio mobilidade 
urbana-renovação urbana também tem sido observado, sob diferentes óticas, sendo talvez a 
única exceção o VLT da Baixada Santista com nítido viés metroviário. 
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