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AFD

Agência Francesa de Desenvolvimento

CEREMA

Centro de estudos sobre riscos, meio-ambiente, mobilidade e planejamento

CETESB

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo

CODATU

Cooperação para o Desenvolvimento e a Melhoria dos Transportes Urbanos

CPG

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

CPTM

Companhia Paulista de Trens Metropolitanos

EFCJ

Estrada de Ferro Campos do Jordão

EMTU

Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos

GESP

Governo do Estado de São Paulo

IdF

Ile-de-France

METRÔ

Companhia do Metropolitano de São Paulo

ONG

Organização Não-Governamental

OUC

Operação Urbana Consorciada

RMSP

Região Metropolitana de São Paulo

SNCF

Société Nationale des Chemins de Fer

STIF

Sindicato dos Transportes Île-de-France

STM

Secretaria dos Transportes Metropolitanos

TIC

Trem intercidades

UNINOVE

Universidade Nove de Julho

4

Cooperação técnica
ESP – AFD – IdF Mobilités – CODATU

WORKSHOP #7

Índice de figuras
Figura 1 – Workshop Palmeiras-Barra Funda. Fonte: Acervo CODATU
7
Figura 2 - Workshop Palmeiras-Barra Funda. Fonte: Acervo CODATU
Erro! Indicador não definido.
Figura 4 – Projeto urbano para a estação Palmeiras-Barra Funda. Fonte: Apresentação Egis-Arep Erro! Indicador
não definido.
Figura 3 - Metodologia do estudo. Fonte: Acervo CODATU
Erro! Indicador não definido.
Figura 5 – Programa de funcionalidades do sítio. Fonte: Apresentação Egis-Arep Erro! Indicador não definido.
Figura 6 – Perspectiva do Acesso Sul. Fonte: Egis-Arep
Erro! Indicador não definido.
Figura 7 - Perspectiva dos comércios na área paga. Fonte: Egis-Arep
Erro! Indicador não definido.
Figura 8 - Adro Thomas Edison. Fonte: Egis-Arep
Erro! Indicador não definido.
Figura 9 – Perspectiva aérea da estação e do projeto urbano. Fonte: Egis-Arep
Erro! Indicador não definido.
Figura 10 - Workshop Palmeiras-Barra Funda. Fonte: Acervo CODATU
Erro! Indicador não definido.
Figura 11 – Exemplos na Itália, Paris e Londres. Fonte: apresentação 19/09/2018 Erro! Indicador não definido.
Figura 12 - Grupo inserção urbana. Fonte: Acervo CODATU
Erro! Indicador não definido.
Figura 13 - Grupo inclusão social. Fonte: Acervo CODATU
Erro! Indicador não definido.
Figura 14 - Grupo intermodalidade e operabilidade. Fonte: Acervo CODATU
Erro! Indicador não definido.
Figura 15- Grupo experiência do cliente. Fonte: Acervo CODATU
Erro! Indicador não definido.
Figura 16 - Grupo sustentabilidade. Fonte: Acervo CODATU
Erro! Indicador não definido.
Figura 17 - Participantes do workshop #6. Fonte: Acervo CODATU
12

5

Cooperação técnica
ESP – AFD – IdF Mobilités – CODATU

WORKSHOP #7

1 Introdução
Em abril de 2015, foi assinado um convênio de cooperação técnica entre o Estado de São Paulo
(GESP) – através da Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM), a Agência Francesa de
Desenvolvimento (AFD) e o Sindicato de Transportes de Île de France (STIF)1 para assuntos de
mobilidade e transporte urbano. A AFD, banco de desenvolvimento francês, contribui para o
desenvolvimento de cidades sustentáveis por meio do financiamento e o acompanhamento
deste tipo de cooperação.
Desde março de 2017, a CODATU, ONG que difunde as experiências de transporte urbano no
mundo todo, integra a cooperação como parceiro técnico da AFD, sendo responsável pela
coordenação e organização das atividades da cooperação contando com o apoio dos parceiros
paulistas. A CODATU conta com o trabalho de Bruno Almeida Maximino, chefe de projeto de
cooperação, Étienne Lhomet, coordenador técnico da cooperação com o Estado de São Paulo.
O beneficiário direto é a STM/CPG, no entanto, através desta entidade, as empresas sob sua
tutela, METRÔ, CPTM, EMTU e EFCJ, assim como alguns órgãos municipais a convite da STM,
também podem se beneficiar dos aportes da cooperação.
No primeiro workshop da cooperação em julho de 2017, foi apresentado o conceito das novas
estações francesas, como atrair novos usuários e exemplos de serviços e comércios oferecidos
dentro da estação. Desde então, os atores locais de São Paulo se interessaram por esta nova
forma de conceber estações. Assim, após algumas rodadas de discussões para se escolher uma
estação da rede metropolitana que seria objeto para se aprofundar o assunto, chegou-se a
conclusão que a estação Palmeiras-Barra Funda seria um bom caso a se avaliar. Ela apresenta
ótimo fator multimodal (metrô, trens metropolitanos, ônibus municipais, metropolitanos e
intermunicipais), grande número de usuários (aproximadamente 400 000 pessoas transitam
pela estação diariamente) e boa localização em relação às atividades da cidade. Assim sendo,
no âmbito da cooperação técnica, foi lançado um estudo de pré-viabilidade para a
modernização e reestruturação da estação Palmeiras-Barra Funda.
O sétimo e último workshop da cooperação foi realizado no dia 12 de dezembro de 2018, com
o nome de “Estações multimodais: Palmeiras-Barra Funda”, e foi a oportunidade para
apresentação da Missão 3 do Estudo de Pré-viabilidade de Modernização e Reestruturação da
Estação Palmeiras-Barra Funda e do seu entorno, realizado pelo consórcio Egis-Arep e
financiado pela AFD. A Missão 3 consiste na apresentação da proposta estabilizada, as
perspectivas de ambiência e no Plano de Ação, contendo aspectos de governança do projeto,
estimativas de CAPEX, faseamento e riscos.
A programação completa do workshop é apresentada no ANEXO I.
Aproximadamente 30 profissionais do METRÔ, da CPTM, da EMTUe da STM e da SPUrbanismo
estiveram presentes neste workshop. A CODATU teve como representantes Bruno Almeida
Maximino, responsável pela cooperação no Rio de Janeiro, e Étienne Lhomet, coordenador
técnico da cooperação. A lista completa dos participantes é apresentada no ANEXO II.

1

Em 26 de junho de 2017, o STIF passou a ter outro nome: Île de France Mobilités
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Figura 1 – Workshop Palmeiras-Barra Funda. Fonte: Acervo CODATU
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2 Apresentações
2.1 Palavras de boas-vindas e relevância do assunto para as empresas e STM
Saulo Pereira Vieira, STM/CPG

As palavras de boas-vindas aos participantes, em nome do secretário Clodoaldo Pelissioni,
foram dadas por Saulo Pereira Vieira (CPG/STM), que explicou, também, o histórico da
cooperação entre o GESP/STM com a AFD e IdF Mobilités.
Destacou em sua fala o histórico de surgimento deste assunto tratado na cooperação e a
importância do seminário para a STM, as empresas vinculadas e a rede de transporte
metropolitano como um todo. Ressaltou-se que o estudo foi apresentado para o corpo
executivo da STM e das empresas vinculadas, que ficou interessado pela ideia do projeto.
Afirmou, ainda, que a nova gestão do governo estadual já tem conhecimento do projeto e está
interessada em dar continuidade.

2.2 Cenário desenvolvido e perspectivas de ambiência
Maria Beatriz de Castro, Arep
Documento de referência: 2018-12-12_EMM_BF_Apresentação Missão 3_final Egis AREP.pdf

Maria Beatriz iniciou as apresentações do dia
relembrando o processo de construção do
cenário, que contou com a fase de
diagnósticos (Missão 1) e uma fase de
escolhas de projeto (Missão 2). Foi ressaltada
a importância da reorganização dos fluxos de
passageiros no mezanino da estação e a
conexão Sul-Norte, desde o Parque Água
Branca até a Av. Marquês de São Vicente.
Cabe citar algumas decisões de projeto:



Ao norte da estação, o acesso será
feito por uma escadaria e rampas em
meio a uma paisagem verde;
A cobertura da nova “rua comercial”
será com telhado fotovoltaico para
Figura 2 - Workshop Palmeiras-Barra Funda. Fonte: Acervo CODATU

Durante a Missão 3, ainda foi contemplada uma proposta de desenho para a conexão das
ciclovias existentes, com ressalva para que associações de ciclistas locais possam validar os
percursos propostos. Também foram indicados duas possíveis variantes numa próxima fase do
projeto, quando de estudos mais detalhados: (i) a permanência ou não de locais técnicos da
CPTM no mezanino e (ii) o alinhamento de todos os elevadores e escadas rolantes para melhor
orientação por parte dos usuários.
Em seguida, Maria Beatriz comentou que a Missão 3 representa o fim da fase de préviabilidade e que, até a possível implantação do projeto, muitas outras fases deverão ser
superadas, como ilustrado na imagem a seguir.
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Figura 3 – Fases do projeto. Fonte: Egis-Arep

Ademais, durante o processo de definição do projeto, ficou clara a preocupação dos
participantes em fazer da estação Palmeiras-Barra Funda, um exemplo de sustentabilidade.
Por isto, foi apresentado brevemente o projeto da estação Besançon TGV, na França. Graças
aos seus conceitos sustentáveis, ela ganhou prêmios e foram concedidos subsídios de
investimento, o que pode servir de inspiração para a estação paulistana.
Por fim, os participantes foram brindados com belas imagens de perspectivas do projeto e um
vídeo síntese.

Figura 4 – Ilustração da área pública de circulação, “rua comercial”. Fonte: Egis-Arep

Figura 5 -Ilustração da área controlada. Fonte: Egis-Arep
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Figura 6 - Ilustração aérea do projeto, Adro Norte. Fonte: Egis-Arep

Figura 7 - Ilustração Acesso Sul. Fonte: Egis-Arep

10

Cooperação técnica
ESP – AFD – IdF Mobilités – CODATU

WORKSHOP #7

2.3 Plano de Ação
Alexandre Seixas e Lais Souzas, Egis
Roberto Longman, Consultor
Documento de referência: 2018-12-12_EMM_BF_Apresentação Missão 3_final Egis AREP.pdf

Na continuação das apresentações, a equipe da Egis apresentou, primeiramente, um
complemento da análise de mobilidade, inserindo a estação Palmeiras-Barra Funda nos três
contextos de análise - metropolitano, do bairro e do entorno próximo – e esclarecendo os
percursos e a complementaridade dos modos alternativos, do motorizado individual e do
transporte público.

Figura 8 – Workshop Palmeiras-Barra Funda. Fonte: Acervo CODATU

Para o Plano de Ação, primeiramente, foi apresentado um panorama da situação de
governança para melhor entendimento quanto à propriedade, administração, tipo de contrato
vigente e operação dos diferentes espaços da estação. Também foram expostas formas de
governança do projeto da estação, com atribuição às instituições já existentes ou criação de
uma entidade dedicada.
Em seguida, as diferentes áreas de intervenções foram
agrupadas em fases levando em conta características como
propriedade, tipo de investimento, retorno financeiro e
faseamento do projeto como um todo, para estimativas de
custos e receitas. As despesas operacionais (OPEX) não
foram calculadas nesta fase.
Para cada fase, também foi demonstrada a complexidade e
o risco, assim como uma avaliação se aquela fase pode ou
não ser autossuficiente.

Figura 9 – Proposta de faseamento do projeto. Fonte:
Egis-Arep.

11

Cooperação técnica
ESP – AFD – IdF Mobilités – CODATU

WORKSHOP #7

Também foram comentados alguns pontos de atenção para o seguimento do projeto, como:
1. Alinhamento estratégico dos entes envolvidos e de projetos existentes, como a
Operação Urbana Consorciada Água Branca;
2. Necessidade de desapropriações nas Fases 1’ e 4’;
3. Continuidade da política de investimento independente do ciclo político e visão
estratégica de longo prazo;
4. Melhor compreender o consumo de energia para adaptar projeto de produção
fotovoltaica.
Por último, a equipe de consultores lembrou que na continuidade do projeto, alguns aspectos
estimados nesta fase de pré-viabilidade, deverão ser melhor detalhados, como (i) os custos de
CAPEX e de OPEX, (ii) pesquisas mercadológicas para melhor definição do uso do solo, (iii) a
modelagem contratual e jurídica entre o poder público e o interesse privado e (iv) um estudo
de tráfego para a reorganização da circulação de veículos ao redor da estação.
Vimos noutros workshops um caso de uma estação francesa cuja transformação valorizou o
m2 comercial muito mais do que o previsto e o poder concedente acabou decidindo pela
renegociação do contrato. Vocês acham que isto seria viável aqui?
Também vimos o caso do projeto Bordeaux Euratlantique, onde alguns terrenos foram
reservados para viabilização posterior, pois os responsáveis pelo projeto preferiram esperar
a reação do mercado imobiliário após algumas realizações do projeto, para, enfim, lançar
estes terrenos em “reserva”. Isto lhes permitiu um melhor retorno financeiro e com menor
risco do investimento. Isto poderia ser pensado para a Fase 4 notadamente.

2.4 Conclusões
Saulo Pereira Vieira parabenizou a todos os envolvidos pela qualidade dos produtos do estudo.
Acredita que será um ótimo instrumento para apresentar a ideia e dar seguimento à
transformação da estação.
Etienne Lhomet, coordenador técnico da cooperação, encerrou a reunião dizendo que ficou
muito satisfeito com os resultados do estudo e da cooperação como um todo. Afirmou que o
projeto da Estação Palmeiras-Barra Funda parece ser bastante viável num futuro próximo.

Figura 10 - Participantes do workshop #6. Fonte: Acervo CODATU
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ANEXO I - PROGRAMAÇÃO

Egis Rail – Egis Engenharia e Consultoria – AREP
Consórcio responsável pelo estudo de préviabilidade para Modernização e Reestruturação da
Estação Palmeiras-Barra Funda e do seu entorno

7º WORKSHOP
Estações multimodais:
Palmeiras - Barra Funda

Étienne Lhomet
Especialista em mobilidade da CODATU, ex-diretor
de operação do VLT de Bordeaux e das estratégias
metropolitanas da cidade. Responsável técnico de
cooperações CODATU na Índia, no Peru e no Brasil.
Bruno Almeida Maximino
Responsável de cooperação pela CODATU.
Assessor-técnico local na cooperação ESP-AFDCODATU-CEREMA-IdF Mobilités

12 de dezembro de 2018

Contatos:
STM/CPG:

011 3291 2120
011 3291 2932

Local: UNIMETRO (PAT – Bloco L)
Av. Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, 134
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Quarta-feira, 12 de dezembro de 2018, 13h30 – 18h00
13h30 – 14h00

Brunch

14h00 – 14h10

Palavras de boas-vindas e relevância do assunto para
as empresas e STM
Saulo Pereira Vieira, CPG/STM

14h10 – 14h20

Introdução
Bruno Almeida Maximino, CODATU

Missão 3 do estudo de pré-viabilidade da Estação
Palmeiras-Barra Funda e seu entorno
Cenário desenvolvido e perspectivas da ambiência
Maria Beatriz de Castro, Arep

14h20 – 17h50

Plano de Ação: governança, recursos e financiamento,
CAPEX, faseamento e riscos
Alexandre Seixas, Egis
Lais Souza, Egis
Roberto Longman, Consultor

Comentários
17h50 – 18h00

Conclusões
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ANEXO II – LISTA DE PRESENTES
No.

Entidade

Participante

1

Egis

Alexandre Seixas

2

CPTM

Ana Carolina Magarão Silva Costa

3

CPTM

Antônio Rodrigues dos Santos

4

METRÔ

AYRTON CAMARGO E SILVA

5

CODATU

Bruno Almeida Maximino

6

Câmara Metropolitana Rio

Christiane Ammon

7

METRÔ

Cintia Cristina Kondo

8

CPTM

Conrado Blanco de Souza

9

METRÔ

Emiliano Affonso

10

CODATU

Etienne Lhomet

11

METRÔ

Fabio Martini Pontes

12

CPTM

Fernando Boselli

13

METRÔ

Ítalo Biasotto

14

CPTM

Julio Cesar Angelo Martinelli

15

METRÔ

Katia Helena Negrini

16

Egis

Lais Souza

17

EMTU

Luiz Carlos Pereira Grillo

18

AREP

Maria Beatriz de Castro

19

EMTU

Mariana Ohira

20

CPTM

Nanci Nogueira de Moraes

21

METRÔ

Nestor Tupinambá

22

CPTM

Orlando Gonçalves Faya Junior

23

METRÔ

Patricia Domingues Truzzi

24

STM/CPG

Patricia Noemi Okajima Nishida

25

METRÔ

Regis Takaoka

26

METRÔ

Renato de Miranda Fontana

27

STM/CMCP

Renato Kleber Mareze

28

Egis

Roberto Longman

29

METRÔ

Rodrigo Guedes de Azevedo

30

CPTM

Rodrigo Morganti Neres

31

STM/CPG

Saulo Pereira Vieira

32

CPTM

Wagner Schneider
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