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I.

Apresentação:

Recentemente São José dos Campos adquiriu um percentual da faixa pertencente a
COMPANHIA PAULISTA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S/A - ISA CTEEP para a
implantação da Linha Verde visando melhorar as condições urbanísticas do município conforme as
premissas definidas no Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado Municipal, Lei Complementar
nº 612 de 30 de novembro de 2018. A Prefeitura espera com a implantação desse projeto
aprimorar as condições de habitabilidade na cidade por meio do fomento das centralidades
urbanas e também pelo aperfeiçoamento da infraestrutura da mobilidade com a implantação do
Transporte Rápido de Massa.
Sob o ponto de vista urbanístico, a Linha Verde deverá estimular as áreas ora ocupadas por
linhas aéreas de transmissão de energia que hoje, em razão de sua subutilização, tornam-se um
contratempo circunstancial ao planejamento territorial da cidade. A severa segregação entre
zonas urbanas provocada pelo vazio espacial permanente desses terrenos será atenuada com a
implantação desse projeto por meio da integração das centralidades urbanas proporcionando,
como resultado da compacidade que ocorrerá entre os bairros no entorno da Linha Verde, a
animação socioeconômica e a consequente elevação na qualidade de vida da população,
notadamente dos habitantes das Zonas Sul e Centro expandido.
No contexto da mobilidade urbana, a Linha Verde emerge como o principal instrumento de
acessibilidade por modo coletivo de transportes no município. Vetor de ligação direta entre as
Zonas Sul e o Centro expandido, este projeto beneficiará sobremaneira os subcentros formados
no seu entorno os quais hoje em dia são totalmente dependentes de acessibilidade. A agilidade
para transposição espacial proporcionado pela Linha Verde favorecerá aos cidadãos com acessos
rápidos às suas necessidades essenciais dispensando-os de uso motorizado próprio uma vez que
permitirá, por toda a sua extensão, locomoções em veículos coletivos por linha dedicada de
transposição, ciclovias e vias para pedestres.
Sob o aspecto socioeconômico, a Linha Verde trará benefícios relevantes para a sociedade,
notadamente para a população ao derredor deste projeto. A ocupação das áreas da CTEEP por
atividades essenciais e que atendam às necessidades básicas de sobrevivência da população
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consolidará novos e diversificados subcentros propiciando o desenvolvimento físico e financeiro
equilibrado nas regiões as quais esse projeto se insere.
Portanto, a ocupação de áreas ora subutilizadas e segregadora da compacidade urbana e que
se assemelham a uma “cicatriz” na espacialidade da cidade, após o enterramento das linhas de
transmissão de energia, da implantação de um sistema de Transporte Rápido de Massa e da
consolidação das centralidades urbanas, a Linha Verde contribuirá fortemente para a ordenação
territorial compreendida entre as Zonas Sul e Centro expandido da cidade promovendo, como
consequência, o desejado desenvolvimento socioeconômico, não só de São José dos Campos,
mas, por ser um projeto que conecta os limites físicos da cidade, poderá interligar e propiciar
também o desenvolvimento dos municípios de Jacareí e Caçapava.

