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                                    São Paulo Precisa do VLT 
 

 

 

A eleição para prefeito de São Paulo no próximo dia 15 reforçam as esperanças de mais 

de 12 milhões de habitantes em ter uma cidade com maior qualidade de vida, mais 

eficiente, mais competitiva e mais humanizada na relação com seus moradores e 

visitantes. 

 

Apesar dos quatro anos do mandato do prefeito ser um período muito curto para a solução 

de problemas estruturais que se arrastam por décadas, é também uma grande oportunidade 

para iniciar novos projetos que darão resultados relevantes no médio e longo prazo, 

significando o começo imediato de um futuro melhor. Assim foi com diversas ações 

exitosas implantadas na cidade, cujos resultados colhidos hoje são fruto de iniciativas 

com origem nas décadas de 50, 60 e 70. 

 

Maior cidade da América Latina, onde residem mais de 12 milhões de habitantes, São 

Paulo possui um PIB de mais de 700 bilhões de reais, maior do que de muitos paises, e 

que a coloca como a décima mais rica do planeta. 

 

Segundo a pesquisa O/D 2017, nela são realizadas diariamente pouco mais de 16 milhões 

de viagens motorizadas, onde o transporte coletivo responde por 56 % do total.  

 

À exceção das viagens realizadas pelos modos sobre trilhos, operados pela Cia. Paulista 

de Trens Metropolitanos – CPTM e pelo Metrô,com destaque para este último, 

considerado em várias pesquisas como o melhor modo de transporte da cidade, as viagens 

realizadas por transporte coletivo baseiam-se essencialmente na rede de ônibus, 

constituída por centenas de linhas que utilizam o sistema viário da cidade, em geral sem 

nenhum tratamento preferencial para sua circulação, retidos nos congestionamentos e por 

isso, com intervalos e tempos de viagem, imprevisíveis. 

 

Horas paradas nos congestionamentos, desperdício de combustível, aumento das 

emissões de poluentes, riscos de acidentes, são fatores que somados, causam impactos 

econômicos que tiram a competitividade da economia paulistana, comprometendo 

investimentos em setores mais avançados por conta dessas deseconomias. 

 

Mas os impactos também são de ordem urbanística. Dezenas de avenidas da cidade em 

regiões consolidadas apresentam degradação em sua ocupação devido aos impactos dos 

congestionamentos e das emissões ambientais (gases e ruídos), com deterioração dos 

imóveis, usos e ociosidades indesejadas, resultando em perdas econômicas injustificáveis. 

Esse quadro piora a vida das pessoas, degrada o ambiente, compromete a economia e 

afasta investimentos. 

 

Diversas cidades em todos os continentes passaram por esse quadro e muita delas 

implantaram políticas urbanas de revitalização urbana e de sua mobilidade para aumentar 



a competitividade do transporte coletivo sobre o transporte individual, melhorar a 

qualidade ambiental e requalificar áreas urbanas degradadas ou em processo de 

degradação, tendo como indutor os sistemas de Veículos Leves Sobre Trilhos – VLT. 

Desde o ano 2000, foram implantados mais de 200 sistemas de VLTs no mundo, com 

esse objetivo. 

 

Os sistemas de VLTs devem estar associados às políticas de renovação urbanística, 

devendo ser a espinha dorsal da mobilidade em todas as operações urbanas do município, 

elevando a qualidade do serviço e eliminando as emissões ambientais. Suas características 

metroferroviárias permitem o controle automatizado da operação, dando preferência nos 

cruzamentos, o que garante a regularidade e os baixos intervalos entre os veículos nos 

horários de pico, entre outras qualidades.  

 

O Brasil possui grande experiência em todas as etapas que envolvem sistemas de VLTs, 

como projeto, implantação, operação e manutenção. 

 

Estão em operação dois importantes sistemas que estão revolucionando as regiões onde 

operam, como o centro do Rio de Janeiro, transportando diariamente quase 100 mil 

usuários (antes da pandemia) e o da Baixada Santista, atualmente em fase de implantação 

de novo trecho de expansão, que ligará São Vicente ao centro histórico de Santos. 

 

São Paulo não pode esperar.  

 

Nossa cidade precisa recuperar dezenas de corredores e regiões degradadas pelo excesso 

de trânsito e pela baixa qualidade do transporte público e trocar essa situação pela 

renovação e valorização urbana, baseada na mobilidade de qualidade oferecida pelos 

sistemas de Veículos Leves Sobre Trilhos. 

 

Avenidas como Celso Garcia, Rangel Pestana, São João, Consolação/Rebouças, Nove de 

Julho/Santo Amaro, Cupecê, Teotônio Vilela, M’Boi Mirim, Aricanduva, são apenas 

algumas onde são marcantes os problemas de congestionamento e degradação urbana 

deles decorrentes, com a penalização dos moradores e usuários diários desses corredores. 

 

As entidades que assinam essa carta aberta aos candidatos a prefeito da maior cidade da 

América Latina entendem ter o compromisso em contribuir com a sociedade para ajudar 

a construir um futuro melhor a partir de investimentos na melhoria da requalificação da 

mobilidade urbana e desejam que o prefeito eleito em 15 de Novembro faça São Paulo se 

unir à rede de cidades que reconstruíram sua mobilidade e seu desenvolvimento urbano, 

implantando sistemas de VLT como ferramenta para uma melhor qualidade de vida a 

todos os seus cidadãos. 

 

A cidade não pode esperar mais. Sr. prefeito eleito em 15 de novembro: deixe esse legado 

de qualidade para as próximas gerações. Inicie em seu mandato a implantação de um 

transporte público de qualidade para todos os munícipes de sua cidade. 

 

 

 

 

AEAMESP – Associação de Engenheiros e Arquitetos de Metrô 

 



ABIFER - Associação Brasileira da Indústria Ferroviária 

 

ALAF – Associação Latino Americana de Ferrovias 

 

ANTP – Associação Nacional de Transportes Públicos 

 

IE – Instituto de Engenharia 

 

SEESP – Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo 

 

SIMEFRE – Sindicato Interestadual da Indústria de Materiais e Equipamentos 

Ferroviários e Rodoviários 

 

UITP - Associação Internacional de Transporte Público / Divisão América Latina 

 

 

 

 


