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A Linha Verde é um projeto pioneiro no Brasil,
inspirado nos modelos mais avançados do
mundo, que agrega modernidade, conforto,
agilidade e sustentabilidade ao Transporte
Rápido de Massa.
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A estação Sul já está em funcionamento na
cidade desde 31 de julho de 2022.
Pelo corredor sustentável, circulam os
VLPs (Veículos Leves sobre Pneus), que
passaram a integrar oficialmente o sistema
de transporte.
Os modernos veículos têm propulsão 100%
elétrica, com zero emissão de gases nocivos,
mais econômicos, com menor custo de
manutenção e ótimo desempenho.
Com 22 metros de comprimento, os VLPs
têm capacidade para 168 passageiros, além
de espaços para cadeirantes.

www.SJC.sp.gov.br

Os veículos possuem poltronas estofadas
com apoio de cabeça e conectividade por
meio de entradas USB, além de monitores
instalados no teto, rádio e alto falantes.
O projeto utilizará até 31% da faixa
pertencente à ISA CTEEP (Companhia
Paulista de Transmissão de Energia Elétrica
S/A).
O eixo sustentável terá ciclovia em toda
sua extensão e vai contribuir para a criação
de novas centralidades, estimulando o
crescimento do setor imobiliário, aquecendo
a economia e gerando empregos com a
expansão de novos empreendimentos.

A estação Sul já está em funcionamento na
cidade desde 31 de julho de 2022.
Pelo corredor sustentável, circulam os
VLPs (Veículos Leves sobre Pneus), que
passaram a integrar oficialmente o sistema
de transporte.
Os modernos veículos têm propulsão 100%
elétrica, com zero emissão de gases nocivos,
mais econômicos, com menor custo de
manutenção e ótimo desempenho.
Com 22 metros de comprimento, os VLPs
têm capacidade para 168 passageiros, além
de espaços para cadeirantes.

www.SJC.sp.gov.br

Os veículos possuem poltronas estofadas
com apoio de cabeça e conectividade por
meio de entradas USB, além de monitores
instalados no teto, rádio e alto falantes.
O projeto utilizará até 31% da faixa
pertencente à ISA CTEEP (Companhia
Paulista de Transmissão de Energia Elétrica
S/A).
O eixo sustentável terá ciclovia em toda
sua extensão e vai contribuir para a criação
de novas centralidades, estimulando o
crescimento do setor imobiliário, aquecendo
a economia e gerando empregos com a
expansão de novos empreendimentos.

