
SUSTENTABILIDADE 

SOBRE TRILHOS 



O PROBLEMA 



SOLUÇÃO SUSTENTÁVEL 

A utilização de transporte público sobre trilhos, seja por trem, metrô ou 

veículo leve, surge como real alternativa para a melhoria do transporte, 

contribuindo para a qualidade de vida nos grandes centros urbanos.  
 



O VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS - VLT 



A chegada de VLT’s revitaliza o espaço urbano, em harmonia e 

equilíbrio com projetos urbanísticos. 
 

É um transporte de média capacidade, confiável e eficiente, com 

a função de prover deslocamentos internos, interligando os 

principais eixos de transporte, pontos turísticos e áreas de 

grande circulação. 
 
 

  

 

VLT X SUSTENTABILIDADE 

VLT’s disciplinam o transporte público e contribuem para a 

sustentabilidade 
 



Revitalização 

e Mobilidade 

Integração de 
modais 

Prioridade para 
transporte público e 
de alta capacidade 

Otimização do 
tráfego de veículos 

Valorização 
do pedestre 

Recuperação e nova 
configuração urbana 

Sem emissão de 
gases poluentes 

Baixo nível de ruído 

Redução da frota de 
carros nas ruas 

Economia de energia 
por meio de 
supercapacitores 

Se 

BENEFÍCIOS DO MODAL 

Baixo impacto visual 

E Elevada qualidade 
operacional 



VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS 

Tecnologia VLT distribuída em cinco continentes

Em Operação Em Implantação Em desenvolvimento

400 cidades 60 cidades 200 cidades

Redes de VLT já operam com êxito em países com tradição de transporte público 
de qualidade. O modal ganha cada vez mais adeptos e já chegou a cinco 
continentes.  
  
 



VLT PELO MUNDO 

Valencianne Barcelona 

Montpelier  

Área Histórica 

Bordeaux 

Área Histórica 



VLT CARIOCA - INSERÇÃO URBANA 

Av. Rio Branco 

ESPAÇO URBANO INTEGRADO 



ESPAÇO URBANO INTEGRADO 



ESPAÇO URBANO INTEGRADO 



Comprimento: 44 metros  

Altura: 3,82 metros 

Largura: 2,65 metros 

Altura interna livre: 2,170 metros  

Altura livre sob-piso: 0,20m 

CARACTERÍSTICAS DE UM VLT 



PARADA ABERTA e ACESSÍVEL 



ACESSIBILIDADE 

 

 

Nas primeiras versões, pisos elevados exigiam a construção de escadas para 

acesso ao veículo. Atualmente, o piso é 100% rebaixado, posicionado à mesma 

altura do piso das paradas.    
 



ACESSIBILIDADE 



VIA PERMANENTE 

Tratamento antivibração – Trilho envolvido – CDM/QTRACK 



CIOM – OFICINAS E ÁREAS OPERACIONAIS 



OBRIGADO! 

A NOVIDADE 


