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Para o desenvolvimento do estudo de pré-viabilidade, consultores da Egis e Arep, 

trabalharam juntos e o estudo foi dividido em três missões: 

Missão 1: Diagnóstico e análise das necessidades. 

Missão 2: Programação e comparação de cenários. 

Missão 3: Consolidação do projeto e plano de ação. 

Cada missão foi apresentada presencialmente em workshops realizados em São 

Paulo. 

O desenvolvimento do trabalho contou com a participação de representantes da 

Secretaria dos Transportes Metropolitanos, Metrô, CPTM, EMTU, SPTrans e SP 

Urbanismo.  

O atual documento reúne o material desenvolvido nas três missões.  

COOPERAÇÃO TÉCNICA AFD-ESTADO DE SÃO PAULO 

Em decorrência do Acordo de empréstimo entre o Estado de São Paulo e a 

Agência Francesa de Desenvolvimento – AFD, no valor de € 300 milhões, 

concedido em 2014, foi estabelecido, em abril de 2015, um convênio de 

cooperação técnica entre o Estado de São Paulo – através da Secretaria dos 

Transportes Metropolitanos (STM), a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) 

e a Île-de-France Mobilités com vistas à execução de projetos conjuntos nas áreas 

de mobilidade e desenvolvimento urbano. 

Desde março de 2017, a CODATU 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. 

Anterior a este projeto, três workshops foram realizados com profissionais da 

CPTM, da EFCJ, da EMTU, do METRÔ e diferentes prefeituras paulistas abordando 

temas como: a nova geração de estações de transporte público, as tecnologias de 

veículo leve sobre trilhos e as questões de políticas tarifárias dos transportes 

urbanos. 
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Situada  no  sudeste  do  Brasil, a  cidade  de São Paulo compõe  a capital  administrativa  do  Estado  de  São  Paulo  e atua como núcleo central da Região 

Metropolitana  (RMSP). Com cerca de 22 milhões de pessoas na região metropolitana e 12 milhões na capital em 2018, a cidade tem a maior população do Brasil, e 

se destaca por oferecer ampla diversidade econômica e social. Comparativamente a outros municípios, em 2016, São Paulo obteve o 23° posição no ranking de 

salário médio mensal do trabalhadores formais no Brasil e apresentou 46,8% da população ocupada (IBGE, 2018). 

A Estação Palmeiras-Barra Funda é uma estação multimodal situada na região oeste de São Paulo e que recebe cerca de 600.000 passageiros diariamente. No total 

são 2 linhas de trens, 1 linha de metrô, 1 terminal de ônibus municipal e metropolitano, 1 terminal de ônibus rodoviário e 1 terminal turístico – que formam o denso 

polo multimodal. 

Em abril de 2018 o grupo de consultores Egis/AREP iniciou o projeto de pré-viabilidade de integração modal, reestruturação e desenvolvimento urbano sustentável 

do polo de transporte da estação. O projeto foi dividido em três missões e em três workshops de apresentação. 

MISSÃO 1 

A primeira missão tinha como objetivo realizar o diagnóstico das necessidades do polo multimodal e do seu contexto a partir da análise do entorno urbano, da 

análise da mobilidade urbana e da análise da organização atual das áreas de circulação dos usuários. No primeiro workshop participativo, os beneficiários 

propuseram critérios que achassem pertinentes para a estação Palmeiras-Barra Funda em inserção urbana, inclusão social, intermodalidade, operabilidade, 

experiência com os clientes, planejamento e faseamento e votaram quais seriam os mais relevantes. 

MISSÃO 2 

A segunda missão teve como objetivo preparar, estruturar e comparar dois cenários de intervenção para a estação e para o seu entorno. As propostas foram 

apresentadas e submetidas à apreciação dos contratantes e beneficiários durante o Ateliê Participativo realizado no Workshop 2, em setembro de 2018, e no Ateliê 

Intermediário na França, em outubro de 2018. 

MISSÃO 3 

A terceira missão, a etapa final, teve como objetivo o detalhamento do cenário com a integração das observações e escolhas dos beneficiários e a elaboração de 

um plano de ação. No workshop 3 os consultores apresentaram a conclusão do projeto e um vídeo comercial. 
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O PROJETO 

Por meio do Ateliê Participativo, realizado em setembro de 2018, os contratantes e beneficiários 

escolheram entre variantes do cenário a ser desenvolvido na missão 3. Essas escolhas foram: 

• Acesso Norte com rampa e escadaria; 

• Cobertura fotovoltaica em todo o polo multimodal. 

Outras observações realizadas pelos beneficiários e formalizadas durante o Workshop 2 e o Ateliê 

Intermediário foram integradas ao cenário detalhado na missão 3.  

 

O projeto proposto para o Polo Multimodal Palmeiras-Barra Funda corresponde ao diagnóstico 

realizado em três escalas: 

•  na escala da estação, o objetivo é a reorganização dos fluxos para melhoria da acessibilidade e 

maior eficiência da integração modal; 

• na escala do Polo Multimodal, propõe-se estreitar os laços entre a estação e seu entorno: utilizar a 

estação como uma ponte conectando o norte e o sul; 

• na escala metropolitana, o objetivo é criar uma centralidade na Barra Funda, com uma identidade 

forte. 

 

Estes objetivos se declinam em várias ações: 

• reorganização dos fluxos e dos espaços comerciais na zona de transferências: trata-se de 

descongestionar o espaço e melhorar a legibilidade dos trajetos; 

• criação de uma nova rua comercial conectando as duas margens do feixe ferroviário: trata-se de 

melhorar a conexão entre o Norte e o Sul e fazer da Barra Funda um novo local de encontros; 

• reorganização e requalificação do espaço público em torno da estação, instaurando uma relação 

clara com os adros norte e sul; trata-se de uma abertura da estação para a cidade, criando valor; 

• melhoria do conforto e da ambiência do Polo Multimodal: legibilidade do espaço, 

homogeneização da comunicação visual, diversificação da oferta comercial, valorização dos espaços 

verdes, renovação completa da cobertura. 
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PLANO DE AÇÃO 

Outro ponto muito importante para o projeto foi a modelagem financeira, que teve como objetivo tornar o projeto autossuficiente.  

Através da divisão entre fases, foi possível a elaboração de CAPEX e quantificação das receitas não tarifárias, identificando a complexidade e autossuficiência de 

cada fase. Com isto, foram propostos agrupamentos  de acordo com a especificidade de cada etapa para posteriores licitações.   

Também, no caso do polo multimodal da Barra funda os riscos são relevantes, pois se trata da reconfiguração de uma região complexa e de elevado impacto na 

região. O trabalho da missão 3 sintetizou os desafios estratégicos da proposta e as boas práticas para orientar as fases sucessivas e que, em casos de 

prosseguimento análogo, contribuem para o sucesso do projeto.  

 

Além disso, algumas ferramentas para a execução do projeto foram sugeridas para as próximas fases. Essa metodologia buscou um processo coerente em três 

dimensões – social, econômica e espacial – para a reestruturação e o desenvolvimento urbano sustentável do polo de 

transporte da Estação Palmeiras-Barra Funda. 

Um dos eixos de trabalho identificados nos Ateliês Participativos é o 

Desenvolvimento sustentável, que pode se tornar um elemento emblemático da 

imagem de marca do Polo Multimodal e ter efeito de exemplaridade para outros 

projetos.  

Vários pontos da proposta poderão ser desenvolvidos com este objetivo: 

• valorização dos espaços verdes e preservação da permeabilidade do solo urbano; 

• captação fotovoltaica; 

• estação de reciclagem de lixos e resíduos; 

• captação e reuso de água pluvial; 

• iluminação eficiente (uso de LED); 

• empreendimentos com projetos sustentáveis (interno e entorno); 

• sistema de captação e tratamento das emissões de gases dos ônibus dos terminais; 

• uso de materiais ecológicos ou recicláveis (sem plásticos e biodegradáveis). 
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SITUAÇÃO 

A  E S TA Ç Ã O  
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Situação 

 Estação Palmeiras-Barra Funda 

Ô. Metr. Trem Metrô Ô. Mun. Lindeiro Carros 
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O EXISTENTE 
Material elaborado na Missão 1 

A  E S TA Ç Ã O  
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Planta geral - existente 
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Análise do crescimento 
Um tecido urbano rico por sua história industrial 

Atribuir à estação o papel de vetor de crescimento num tecido urbano em evolução com densificação constante 
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Instrumentos de urbanismo e proteção patrimonial 
Uma proteção patrimonial forte no contexto da estação 

Eliminar os enclaves, criar a fluidez necessária para melhorar a inserção dos complexos patrimoniais no tecido urbano 
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Evolução sociológica 
Os polos de atratividade - Abrir o polo de transportes aos equipamentos vetores de atividade existentes na região 
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As funçōes do território 
O bairro da estação, uma centralidade a intensificar - Um setor em plena transformação 
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Existente – Corte transversal e longitudinal 
Os acessos às plataformas do metrô e do trem 
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Existente – Planta do nível das plataformas 
Uma distribuição paralela dos modos de transporte 



Dezembro  2018 

22 
Existente – Planta do nível do mezanino 
Os acessos às plataformas do metrô e do trem 
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Desafios urbanos 
A estação como uma ponte entre a cidade antiga e a cidade industrial 
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Desafios urbanos 
Acessibilidade, ancoragem do edifício, percepção do território 
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Desafios de fluxos 
Verificação do tempo de espera para saír das plataformas 
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Material elaborado na Missão 1 

SÍNTESE DE TRANSPORTES 

A  E S TA Ç Ã O  
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47% 

53% 

Sexo 

Masculino

Feminino

Fonte: Metrô – Usuários por estação 04/2018 

73% 

27% 

Idade 

18 a 34

35 a 44

54% 
32% 

14% 

Renda Familiar 

até 4sm

4 a 8sm

8 a 15sm

43% 

54% 

3% 

Nível de Instrução 

Superior

Médio

Fundamental

32% 

39% 

29% 

Ocupação 

Empregados de escritórios

Proprietários, executivos e profissionais liberais

Funções subalternas

77% 

23% 

2 viagens por dia 

Sim Não

88% 

12% 

Acesso à Internet 

Sim Não

74% 

26% 

Frequência 

5 a 7 dias/semana 

Sim Não

Usuários do Metrô na Estação Palmeiras-Barra Funda 
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Modos de transporte 
Oferta e demanda 
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METRÔ E TREM 

Modos de transporte 
Oferta, demanda e projeções futuras  

Mapa do metrô, trens e ônibus metropolitanos 
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ÔNIBUS METROPOLITANO 

ÔNIBUS RODOVIÁRIO 

ÔNIBUS MUNICIPAL 

Modos de transporte 
Oferta, demanda e projeções futuras  

Linhas de ônibus municipal - Atual 

Proposta de linhas de ônibus  municipal – Edital 2018 

Não foram disponibilizadas informações sobre a projeção futura. 

Não foram disponibilizadas informações sobre a projeção futura. 
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Material elaborado na Missão 1 

SÍNTESE DOS FLUXOS 

A  E S TA Ç Ã O  
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Localização das antenas 
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O levantamento dos fluxos aplicado para alimentar este estudo foram feitos usando 

de uma tecnologia nova e ainda pouco explorada. Trata-se de leitura online, através 

de radiofrequência, de identificadores únicos presentes nas antenas de wi-fi de 

celulares - os mac address - que são enviados periodicamente quando o wi-fi do 

celular está ligado, mesmo que não esteja conectado a qualquer rede wi-fi. 

 

As antenas usadas para a leitura destes identificadores captam individualmente cada 

celular que está com o wi-fi ligado, em uma área que pode variar de 0,5 m até 100 m 

(dependendo das condições ambientes, obstáculos e aglomeração de pessoas) e envia 

a informação para um banco de dados em nuvem, onde são processados e enviados 

para visualização online via web. 

 

Como cada identificador da antena de wi-fi do celular é único, esta identificação é 

utilizada para o tracking/triangulação entre antenas, permitindo, a definição de 

grandezas de fluxo de pessoas (considerando que cada celular é equivalente a uma 

pessoa). 

 

Na Estação Palmeiras-Barra Funda foram instaladas 10 antenas em pontos 

estratégicos, que pudessem dimensionar os principais fluxos de pessoas. Devido a fase 

atual do projeto, foram limitadas a quantidade de antenas utilizadas e tempo de 

leitura. Recomenda-se que para fases posteriores sejam feitos estudos de demanda 

mais aprofundados. 

1. Rampa Rua da Várzea 

2. Acesso Terminal Norte 

3. Corredor Bobs 

4. Praça de alimentação 

5. Catraca CPTM 

6. Passagem CPTM 

7. Passagem Metrô 

8. Catraca Metrô 

9. Rampa Uninove 

10. Terminal Sul 

     Localização das 

antenas  
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Cerca de 58% das entradas no Metrô são pelo acesso Norte e 57% de saídas são pelo acesso Sul. 

Cerca de 59% das entradas nos Trens são pelo acesso Norte e 55% de saídas são pelo acesso Norte. 
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Fluxo de pedestres na estação 

2.000 

pess./

h 

3.700 

pess./

h 

1.000 

emb/h 

18.500 

emb/h 

23.600 

emb/h 

2.400 

emb/h 

13% 

43% 

44% 

Passagem Embarques Desembarques

Dos usuários que passam no corredor principal (na frente das catracas), 

87% estão embarcando ou desembarcando dos modos sobre trilhos, 

enquanto 13% estão apenas cruzando o corredor. 

No fluxo de passagem no corredor principal, entre as antenas 4 e 9, são 

observados mais deslocamentos no sentido Norte-Sul do que Sul-Norte, 

numa proporção 60/40.  

Entende-se que a Estação Palmeiras-Barra Funda não apresenta, em sua 

maioria, o conceito de deslocamentos pendulares, onde os passageiros 

realizam viagens casa-trabalho-casa, mas sim, viagens encadeadas, por 

exemplo, casa-trabalho-escola-casa. 

Justifica-se este movimento então, pela existência  do Terminal de Ônibus 

Municipal e Uninove na área sul que atraem grande quantidade de pessoas. 

Além disto, a estação permite a alteração do modo de transporte 

escolhido, fazendo com que o fluxo de passagens pelo corredor de acesso 

aos modos não seja o mesmo na ida e volta. 

39% 

61% 

Sentido Sul - Norte Sentido Norte - Sul

Divisão modal  

51% 
40% 

5% 

2% 2% Metrô

Trem

Ônibus
Municipal

Ônibus
Rodoviário

Ônibus
Metropolitano²

M 

T 

R 

OM 

Saída  

Sul 

Saída 

Norte 

Estima-se que cerca de 600.000 pessoas passem pela estação por dia.¹ 

¹Incluindo viagens pendulares. 

²Estimativa baseada nas características destes deslocamentos. 

F
lu

xo
s 

 n
a
 h

o
ra

 p
ic

o
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Tempos de permanência 

A metodologia utilizada capta o primeiro e último sinal em uma das antenas do grupo 

e seu intervalo de permanência.  

Neste dia (19/05 - sábado), a taxa de permanência nas antenas permanece constante 

(até as 20 h), com média de 18,2% comparada a permanência de um dia de semana. 

No período noturno, devido à Virada Cultural, o tempo de permanência aumenta, 

fugindo do padrão anterior e aumentando nos segmentos de tempos maiores de 

permanência.  

As possíveis causas para a permanência na área das antenas 1,2,3 e 4 são os 

restaurantes e praça de alimentação, que operaram normalmente durante a virada 

cultural, servindo de ponto de apoio para alimentação. 

 

 

A permanência de pessoas no intervalo de 0 a 5 minutos é relativamente constante de 05 a 20 horas, 

havendo o decréscimo neste intervalo de tempo e aumento de permanência na estação durante o 

período noturno, principalmente acima de 20 minutos.  

Os tempos maiores podem ser justificados por esperas por trens, metrô e ônibus no período noturno 

(devido ao maior fluxo da Virada Cultural e/ou diminuição da frequência de trens) e usuários  nas áreas 

de comércio alimentício.  

As permanências nas antenas 5 a 8 são maiores às antenas 1 a 4, possivelmente por coletarem dados de 

passageiros do metrô e trem (piso inferior onde estavam instaladas as antenas) e, pelo fato de existirem 

neste lado da estação um fluxo maior de usuários, que provocam aglomerações e, consequentemente, 

maior tempo de deslocamento entre as antenas. 

Grupos de antenas   

 1-2-3-4     5-6-7-8 
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Análise dos fluxos  

Na hora de pico da manhã, os embarques para o trem ou metrô provêm 

principalmente do acesso Norte da estação. As transferências com os ônibus são 

importantes.  

Para o desembarque, os passageiros se dirigem ao acesso Sul, para as paradas de 

ônibus e para a Praça Doutor Osmar de Oliveira.  

Na hora de pico da tarde, os embarques para o trem ou o metrô são 

equitativamente divididos entre os dois lados da estação. 

Para o desembarque, os passageiros se dirigem mais ao acesso Sul, para as paradas 

de ônibus e para a Praça Doutor Osmar de Oliveira.  

Pico manhã (7h-8h) Pico tarde (18h-19h) 
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Análise dos fluxos – Pico manhã (7h-8h)  

Passageiros do metrô Passageiros do trem Passageiros do corredor 



Dezembro 2018 

39 

Material elaborado na Missão 2 

O PROJETO E SUAS VARIÂNCIAS 

P R O J E T O  
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Planta do térreo - existente 
Uma distribuição paralela dos modos de transportes 

40 
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Planta dos mezaninos - existente 
Mezaninos intermediários 
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Planta do nível 1 - existente 
Nível de transferências e acessos às plataformas dos transportes 
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As circulações complexas - existente 
As conexões com o entorno e a organização dos fluxos no interior da estação não são claras 

43 
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• Utilizar a estação como uma ponte conectando o norte e o sul 

• Reorganizar e requalificar o espaço público em torno da estação 

• Reconectar a estação com o espaço público do seu entorno 

• Criar uma nova centralidade no bairro, uma identidade forte  

• Relação simbiótica entre a cidade e a estação: serviços e comércios para a cidade, valorização do espaço em torno da estação 
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Projeto – As novas ligações com o contexto 
Princípios de inserção urbana 

45 

• Reconectar as duas margens da linha férrea, 

• Tornar os caminhos do entorno da estação mais claros, 

• Criar uma ligação em direção ao Parque Água Branca, 

• Criar um espaço urbano generoso para reconectar a estação e a cidade, 

• Promover e acompanhar as mutações das dinâmicas urbanas, 

• Criar uma hierarquia clara da malha viária para estruturar o entorno, 
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Projeto – programa 

Comércios zona pública 

9140 m² 

Comércios zona controlada 

672 m² 

Serviços 

1913 m² 

Bilheteria / administrativo 

da estação 

3 700 m² 

 

 

Hotelaria 

20 115 m² 

Bilheteria Ônibus 

2 000 m² 

 

 

Plataforma 

Criativa 

5 776 m² 

Estacionament

o 

6 190m² 
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Passagem 

pública 

11 000 m² 

Zona 

controlada 

9 000 m² 

Estação 

rodoviária 

2 700 m² 

Passeios e 

praças 

Áreas 

comerciais 

22 000 m² 
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Projeto – planta do térreo 
Uma nova conexão com o espaço urbano, acessos dimensionados para o trânsito de massas 

 

48 
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Projeto – planta dos mezaninos 
49 
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Reorganização espacial a partir dos percursos dos passageiros, 

50 
Projeto – Planta do nível 1 
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Projeto – Planta do nível 1 
3 eixos estruturantes para uma melhor fluidez das circulações 

51 
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Racionalidade das intervenções acima das vias férreas 
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Variantes escolhidas - Acesso Norte: Rampa / Escadaria  
Diferentes relações possíveis com o bairro e o entorno 
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D. PERRAULT – Universidade – Seul - Coréia 
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Diferentes usos e expressões 
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Fotovoltaica 

Vegetal Transparente 
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Material elaborado na Missão 3 

ANÁLISE DA MOBILIDADE 

P R O J E T O  
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Macro-Metropole 
Mobilidade 
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A estação Barra Funda é um dos principais pontos de 

convergência de importantes eixos ferroviários de escala 

macro-metropolitana: 

 

Sorocaba – São José dos Campos 

Campinas - Santos   

Sorocaba 

São Paulo 

Campinas 

Santos 

São José dos 

Campos 

Barra Funda 

Malha Ferroviária  Malha Rodoviária Centralidades Urbanas Barra Funda Os esquemas acima indicam a Estação Barra Funda no contexto Macro-Metropolitano 
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Divisão modal das viagens 

Pesquisa Origem Destino 2017 - Metrô 
Síntese 

Fonte:  Material apresentado ao público em 12/12/2018 pelo Metrô 

Números absolutos e percentuais por dia 

 

 

 

 

Transporte Coletivo 

15,3 Mi  

36,8% 

Veículos Particulares 

12,9 Mi  

31,2% 

A pé 

12,9 Mi  

31,1% 

Bicicleta 

0,4 Mi  

0,9% 

41,5 Milhões  
28,2Mi Motorizadas – 68% 

13,2 Mi Não motorizadas – 32% 

Distribuição das viagens diárias por modo principal 
Números absolutos  em milhões 
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A pé

Bicicleta

Moto

Táxi+App

Automóvel

Escolar

Fretado

Ônibus

Trem

Metrô

2007 2017
Variação 

+53% 

+55% 

-5% 

-53% 

+35% 

+9% 

+424% 

+42% 

+32% 

+1% 

Entende-se pela pesquisa que houve um crescimento das viagens de metrô e trem, 

justificados pelo crescimento de oferta às novas linhas. A moto é um modo que compete 

com o transporte público e seu relevante aumento pode impactar principalmente nas 

classes mais baixas.  

Nos últimos anos, os investimentos em ciclovias refletiram o aumento do transporte por 

bicicleta. Os aplicativos mostraram expressivo crescimento na última década, e 

apresentam, assim como a bicicleta, uma nova geração de usuários e compartilhamento 

modal.  

Faz-se necessário que para a migração do uso do transporte individual para o transporte 

coletivo (passageiro incremental), que apresenta-se estagnado, associe-se a expansão da 

rede de transporte coletivo à restrição do uso de automóvel . 
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Terminal Rodoviário da Barra Funda 

Pesquisa Origem Destino 2017 - Metrô 
Síntese 

Fonte:  Material apresentado ao público em 12/12/2018 pelo Metrô 

Modos de saída do terminal 

Dos usuários que desembarcam do Metrô, 50% integram a outros modos. 

 
Outros: Airport, Moto, Fretado, a pé. 

Táxi inclui aplicativo (não convencional). 

00%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Metrô Táxi Automóvel Ônibus Trem Outros

51% 

14% 13% 
12% 

07% 

03% 

Modos de saída do terminal 
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Na imagem acima estão indicadas as linhas que compõe a rede metroviária e de trens metropolitanos 

da região metropolitana de São Paulo.  

7 

1 

3 

8 

4 

5 

9 

12 

10 

11 

2 

Na imagem acima estão indicadas as linhas que compõe a rede metroviária e de trens metropolitanos 

da região metropolitana de São Paulo em relação às linhas de ônibus do município. Em destaque a bacia 

de alimentação da Estação Barra Funda. 

7 

1 

3 

8 

4 

5 

9 

12 

10 

11 

2 

Alguns dos principais desafios da mobilidade em São Paulo são: 

 (1) a duração dos deslocamentos; (2) aumento da frota de veículos individuais - congestionamentos; (3) poluição; (4) falta 

de acessibilidade; (5) acidentes de trânsito; (6) qualidade e (7) tarifa do transporte público; e (8) segurança viária. 
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Mobilidade 
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A chegada da Linha 6 - Laranja do Metrô, passando pela estação Água Branca, vai 

sobrepor a oferta de linhas de ônibus que hoje chegam na Barra Funda. Essa alteração 

de rede de Metrô deve considerar uma racionalização dos ônibus que atendem a região 

a norte por onde deve passar a linha proposta. Com isto, prevê-se que a demanda do 

metrô na linha 3 - vermelha diminua na estação. 

Ademais, a alteração nas linhas 7, 10 e 11 impactarão a demanda da CPTM na estação, 

que deverá aumentar significativamente. 

No cenário futuro foi considerada a linha 6 já em funcionamento, assim como as 

alterações na linha 7, 10 e 11. O TIC não fez parte desta análise. 

3 
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Situação atual  

Situação futura  

Cenário de oferta  

10 
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Funda 

Barra  

Funda 

Entorno direto 
Transporte ativo no entorno da Estação  
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a. No croqui acima, indicação esquemática dos polos geradores de viagem no entorno direto da estação Barra 

Funda, 

c. Croqui com indicação das vias com ciclofaixas no entorno da Barra Funda . Existe uma descontinuidade  

Observações feitas para o dia útil. Ver relatório dos fluxos da Barra Funda. 

d. Os dados indicam a quantidade de pedestres que entra e sai da estação na hora pico da Manha e da tarde. 

18.800 manhã 

12.525 tarde 

27.650 manhã 

15.820 tarde 

6.250 manhã 

8.900 tarde 

14.450 manhã 

10.450 tarde 

1 Levantamento do fluxo de pedestres 

Barra  

Funda 

Pontos de embarque e 

desembarque de ônibus    

Fluxo de pedestres observado 

no entorno direto da estação 

Faixas Exclusivas de ônibus 

Corredores de ônibus 

b. No croqui acima é possível observar que os principais fluxos de pedestres em um dia útil, está diretamente 

relacionado aos pontos de embarque e desembarque dos corredores e faixas exclusivas de ônibus do entorno da 

estação.  

Pq. Industrial 

Shopping 

Estádio 

Allianz Parque 

Shopping Supermercado 

Parque  

Agua Branca 

Casas de eventos 

Memorial A. 

Latina 

Memorial A. 

Latina 

Fórum criminal 

F. Trabalhista 

UNESP 

Senai 

Uninove 

Barra  

Funda 

Fluxo de pedestres observado 

no entorno direto da estação¹ 

Fluxo de pedestre por 

sentido que entram e saem 

da estação Ciclofaixas 
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Síntese 

BF 

Pontos de embarque e desembarque de 

ônibus    

Fluxo de pedestres observa no entorno 

direto da estação 

Faixas Exclusivas de ônibus 

Corredores de ônibus 

Ciclofaixas 

Pontos de lentidão e congestionamento 

para automóvel 
 

 

BF 

BF 
BF Barra  

Funda 

BF 
BF 
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Material elaborado na Missão 3 

DIRETRIZES 

P R O J E T O  
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Diretrizes 
Transpor barreiras 

64 

O entorno na Barra Funda é marcado por barreiras urbanas que causa a 

descontinuidade da malha. Essas barreiras se apresentam de forma mais 

marcante através dos trilhos e do Rio Tietê – Marginal; As barreiras secundárias e 

um pouco menos impactantes estão também presentes através da malha viária, 

com avenidas carregadas e travessias de pedestres muito distanciadas uma das 

outras. A malha viária do entorno da Estação se caracteriza por eixos principais 

com a Av. Antártica, Av. Francisco Matarazzo, a Av. Pacaembu e a Av. Marquês de 

São Vicente que formam um quadrilátero em torno do polo multimodal. Essas 

vias principais são carregadas de transporte individual e coletivo, com corredores 

e faixas exclusivas para ônibus e conseguem seguir um alinhamento possuindo 

obras de arte que transpõe as barreiras existentes no bairro. Já as vias 

secundárias não transpõem as barreiras principais, apresentam eixos 

desalinhados, o que proporciona percursos mais sinuosos e compridos para os 

pedestres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A atual malha de ciclofaixas apresenta descontinuidade justamente na 

proximidade da estação. As transposições sobre os trilhos para os ciclistas são 

escassas e muito distantes umas das outras. É importante que a rede cicloviária 

seja ampliada e que a ciclofaixa possa chegar na Barra Funda garantindo a 

continuidade de rede e possibilitando a integração com outros modos.  

Para o pedestre, a Estação Barra Funda serve como uma transposição importante 

do bairro, ligando a parte Sul e Norte dos trilhos. Assim, a Estação, além de 

comunicar municípios e bairros periféricos com o centro da metrópole; em uma 

micro escala, ela tem o papel conector dentro do próprio bairro. É fundamental 

que os fluxos na Estação sejam reorganizados, garantindo essa transposição e 

servindo também como um equipamento para o bairro.  

 

OUC Água Branca. 

A análise deste estudo está alinhada com o diagnóstico e propostas da Operação 

Urbana Consorciada Água Branca, de forma que a proposta de reestruturação da 

Estação Barra Funda e a Operação devem ter efeitos complementares.  

No sentido Norte – Sul, a Operação Urbana da Água Branca prevê diversos 

perímetros de integração ao longo do Rio Tiete. Além disso, a OUC também tem 

um plano de promover parques lineares e de abrir passagens para carros e 

pedestres garantindo melhor alinhamento dos percursos.  

No entorno próximo à estação Barra Funda, a OUC prevê a extensão da Rua Auro 

Soares, transpondo-a pelo trilhos, chegando até a Estação Água Branca. 

Trilhos em superfície  

Barreira Urbana 

Marginal / Rio  

Barreira Urbana 

BF 

Marginal Tiete  

Avenidas principais 

Transposições para integração  

Alteração viária proposta OUCAB 

R. Auro Soares 

Ponto de intervenção 

do presente estudo 
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Nas proximidades de da Marginal Tietê e dos trilhos de passageiros que seguem em 

superfície na região da Barra Funda, existe uma clara hierarquia entre as vias que 

transpõe tais barreiras e as que não as transpõe, de forma que essas vias principais 

seguem em eixos mais contínuos. Trata-se de viam com um intenso fluxo de carros, que 

ficam mais carregadas no sentido centro no pico da manhã, e no sentido bairro no pico 

da tarde.  

Essas vias arteriais distribuem o fluxo das marginais e vias outras vias expressas 

presentes na região metropolitana.  

As demais vias coletoras e locais, na região tratada, apresentam descontinuidade por 

não transpor as barreiras presentes. Quando as vias arteriais encontram-se saturadas, o 

congestionamento afeta também as vias coletoras, que se fazem como rotas 

alternativas, mas que na verdade, não passam de pequenos desvios, pelo qual o 

motorista que tem outros bairros e municípios como destino, acaba sendo obrigado a 

voltar para a via inicial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pode-se afirmar que essas vias coletoras tem caráter mais local com impactos também 

limitados quando se tratando de uma escala metropolitana.  

Contudo, os próximos estudos da intervenção no entorno da estação Barra Funda, 

devem contemplar estudos de trafego e circulação que permitam avaliar o impacto de 

possíveis supressões de vias.  

Pq. Água Branca 

Diretrizes 
Transpor barreiras 

Trilhos  

Avenidas principais 

Vias coletoras 

Transposição 
Preferência do pedestre  

Barra Funda 

Marginal Tiete  

Avenidas principais 

Trilhos 

Barra Funda 

Trilhos  

Avenidas principais 

Vias coletoras 

Desvio do transito  
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Memorial da Am. Latina 

Expansão Norte 

UNESP 

UNINOVE 

Parque da Água Branca 
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Av. Auro Soares 

Redução de velocidade 

Diretrizes 
Cenário proposto 

Rua Dep. Salvador Julianelli 

Via exclusiva para ônibus 

Rua Jorn. Aloysio Biondi 

Fechamento da via 

Rua Jorn. Aloysio Biondi 

Acesso exclusivo para 

ônibus rodoviário ao 

Terminal 

Rua Dep. Salvador Julianelli 

Circulação pública 

Abertura Rua “P” – OUCAG 

Circulação Pública 

Rua Prof. Wilfrides Alves de Lima 

Fechamento da via 

Av. Francisco Matarazzo 

Facilitação da travessia 

de pedestres 

Rua Tagipuru 

Redesenho urbano 
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Material elaborado na Missão 3 

PROJETO FINAL 

P R O J E T O  
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Variante-mudança suplementar nas escadas e elevadores 
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Variante – locais técnicos levantados 
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A rampa do acesso Sul na vizinhança do Memorial da 

América Latina 
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A nova passagem pública 
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Os acessos reorganizados 
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O interior da estação reorganizado 
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Vista aérea do projeto 
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Gare Besançon TGV: Referência em desenvolvimento 

sustentável 
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Gare Besançon TGV: Referência em desenvolvimento 

sustentável 
Esquema no inverno – Energia e térmica 

Esquema no Verão– Energia e térmica 

MORFOLOGIA 

 

Morfologia da construção e inserção no sitio 

Áreas verdes e permeabilidade do terreno 

Proteção e conservação das arvores existentes 

  

GESTAO DA ENERGIA 

 

Gestão bioclimática da energia 

Disposição parcialmente enterrado para limitar as necessidades 

energéticas tanto no verão quanto no inverno 

Envelope integrando uma isolação térmica potente para limitar as 

perdas energéticas 

Energia renovável para o conforto térmico: poço canadense, caldeira 

alimentada por pelotas de madeira 

Free-cooling: dispositivo de captação do ar fresco  

Painéis solares para o aquecimento da água 

Painéis fotovoltaicos para a produção de energia 

  

SANEAMENTO  

 

Coleta e reutilização das águas pluviais 

Canaletas plantadas para o tratamento fito restauração das águas de 

escoamento da superfície dos estacionamentos  

Micro estação de apuração das aguas de esgoto equipada com filtros 

de areia e plantas filtrantes 

  

OBRA 

 

Canteiro de obras com impacto controlado no meio ambiente 

  

CERTIFIACAO HQE 

CERTIFICACAO BBC 

SUBVENAO FOTOVOLTAICA 

BRUNELL AWARDS 2014 (prêmio “Infraestrutura e Meio Ambiente) 

  

IMAGEM DE MARCA, EXEMPLARIDADE 
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Material elaborado na Missão 3 

ESTRUTURA E PLANO DE AÇÃO 
P L A N O  D E  A Ç Ã O  
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Atores que compartilham o espaço 
Institucional 

STM 

Governo do Estado SP Prefeitura SP 

RMSP 
Interesse Metropolitano 

METRÔ 
Responsável pelo Metrô 

EMTU 
Ônibus Metropolitano 

CPTM 
Responsável pelos Trens 

Empresas públicas relacionadas Empresas públicas relacionadas 

Secretarias relacionadas 

Secretaria relacionada 

Empresas privadas relacionadas 

Consórcio Prima 

STM 

SMMT 

EMTU 

SPTrans 

CPTM 

Metrô 

Ô. Interm. 

Trem 

Metrô 

Ô. Mun.. 

Lindeiro 

Carros 

STM 

STM 

P
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M

E
IR

A
S

 –
 B

A
R

R
A

 F
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D

A
  
 

Operadores privados  

de metrô 

Operadores privados  

de ônibus metropolitanos 

SMMT 

CET 
Engenharia de Tráfego 

SPTrans 
Transporte municipal 

SPObras 
Infraestrutura e Obras 

SPUrbanismo 
Desenvolvimento Urbano 

SMDU 

SIURB 

Empresas privadas relacionadas 

Operadores privados de  

ônibus municipais 

SMMT 

SMMT SPTrans 

CET 

SPUrbanismo SMDU 

SPUrbanismo SMDU 

OTIMA 

Operadores privados 

Consórcio Prima 

Operadores privados 

OTIMA 

EFCJ 
Estrada de Ferro 
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Princípios de Governança 

Para promover melhorias na estação, tanto no polo multimodal como em escala urbana, é 

necessário considerar as divisões administrativas, de governança e gestão envolvidas. Os 

envolvidos deverão ter como prioridade questões que beneficiem a estação e a população, 

sendo eles  do setor público, da iniciativa privada e/ou a sociedade civil.  

Recomendam-se duas formas de governança para o caso da Barra Funda: 

1. Atribuição à Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô). O Metrô possui amplo 

conhecimento na operação e manutenção de grandes estações, podendo assumir 

responsabilidades administrativas de toda a Estação Palmeiras-Barra Funda.  

Para tal, seria necessário designar pessoas para funções específicas da Barra Funda, 

estruturando o arranjo do transporte multimodal e comercial para a estação, cumprindo as 

funções de governança. Este tipo de governança acelera o processo perante o governo 

metropolitano, e proporciona o aprimoramento de habilidades para a entidade. Recomenda-

se esta forma de governança, pois a experiência prévia bem sucedida do metrô com projetos 

imobiliários e a agilidade de implantação tornam o projeto mais viável.  

 

2. Constituição de uma entidade técnica dedicada para governança da Estação Palmeiras-

Barra Funda, coadunando interesses e equilíbrio político, tendo autonomia para tomada de 

decisões em benefício da estação.  

Este tipo de governança requer mais tempo para estruturação e equilíbrio entre as partes.  

 

Em ambos os casos entende-se que a governança deverá assumir os espaços 

compartilhados, sendo a responsabilidade sobre a estrutura da estação concentrada em uma 

única instituição. Além disto, a responsabilidade técnica deverá ser assumida por cada 

instituição, cumprindo com o que lhe foi competido pela governança.  

 

Recomendação de Governança 



Dezembro  2018 

81 
Metodologia 
Despesas de capital e operação 

CAPEX 

 

A estimativa de custos foi elaborada a partir das áreas previstas no cenário escolhido.  

 

A relação de custo utilizada para essas estimativas foi originada a partir de experiências 

anteriores de projetos de infraestrutura da Egis-Brasil. Como a concepção do projeto 

encontra-se em fase preliminar, foi estimado um valor médio por unidade para as diversas 

intervenções propostas.   

Estima-se uma margem  de 30% de erro (CAPEX de obra, não adicionado aos valores 

apresentados) e taxa de câmbio de referência € 1 = R$ 4,50. 

 

Além desses valores, cada subgrupo foi acrescido de serviços complementares, riscos e 

incertezas, considerando o padrão e experiência com projetos de infraestrutura brasileira, 

conforme apresentado abaixo: 

 

 

 
Serviços Complementares  

Projeto 3% 

Administrativo Local 6% 

Licenciamentos 0,25% 

Riscos e Incertezas  

Ambiental 0% - 4% 

Desvios de tráfego para obra 0,1% - 0,25% 

Incertezas de Projeto 2% - 20% 

As áreas foram subdivididas em fases (1, 1’, 2, 3, 4 e 4’) e setorizadas (polo de 

transportes, espaços públicos, comércios e atividades, estacionamento, polo hoteleiro, 

comunicação visual, serviços complementares e riscos), de forma a detalhar custos para cada 

etapa. 

 

Na fase 1 contabilizou-se a reforma do existente, as demolições e novas construções da 

área 1 e 1’. Nesta fase destacam-se a reforma da cobertura existente, elevação de nova 

cobertura e placas fotovoltaicas; construção de novas áreas de comércio no polo de 

transportes, serviços públicos, bilheterias, zonas de circulação no primeiro nível na área 

controlada e passagem norte-sul, espaços públicos no acesso sul; demolição de zonas de 

circulação não controladas; remoção de áreas verdes que serão reincorporadas ao projeto nas 

fases seguintes; grandes rampas de acesso sul e nordeste; remoção e colocação de novas 

circulações verticais ; e desapropriação e calçamento do desenvolvimento sul. 

 

Na fase 2 incluem-se os comércios no acesso nordeste, nos mezaninos, na área pública 

não controlada do primeiro e segundo andar e a construção da Torre prevista com hotel; 

estacionamento de 2 pavimentos subterrâneos; e espaços públicos do acesso nordeste. 

 

Na fase 3 prevê-se comércios no setor norte e na estação de ônibus 

norte; bilheterias; espaço operacional no primeiro andar; grande escadaria 

no acesso norte;  amplo espaço verde ao norte; e circulações na passagem 

Norte-Sul.  

 

Na fase  4 e 4’ encontram-se os custos de  desapropriações, 

edificações, arruamentos e calçamentos ao norte. 

 

Outros custos, como comunicação visual, projeto, administrativo 

local, passivos ambientais, riscos e incertezas foram incorporados em todas 

as fases. 

 

 

 

OPEX 

 

Além das despesas de capital (CAPEX), utilizadas para projeto e 

construção para modernização da estação, nas próximas fases deverá ser 

estimado o custo detalhado de despesas operacionais (OPEX), necessárias 

para operação e manutenção da edificação da estação. 

 

Nesse estudo de pré-viabilidade foi considerado como premissa para 

custos administrativos para operar a concessão um valor de 5% das 

receitas, 0,5% do CAPEX/ano a manutenção predial e equipamentos, 

R$3,75/m² de limpeza e conservação do espaço público e área verde. 

 

 Devido à complexidade do estudo, não foram alocados os outros 

possíveis custos de operação, como energia de zonas de circulação da 

estação, espaços públicos e áreas comerciais. Assim, faz-se necessário, um 

detalhamento do OPEX e definição de uma matriz de 

escopo/responsabilidade no estudo de viabilidade dos projetos para 

complementar os custos de OPEX. 

 

Avalia-se que os principais custos operacionais serão de (i) recursos 

humanos (administração + operação), (ii) conservação de rotina (limpeza + 

obras civis), (iii) manutenção e energia (equipamentos + sistema).  

Também deverão compor o OPEX os custos de comercialização, 

seguros e garantias, materiais e terceirizados.  
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CAPEX 
Despesas de capital – Fase 1 

Fase 1   Custo Reais Custos Euros 
Polo de transportes Estação Ferroviária R$ 107,71 Mi € 23,93 Mi 

Terminal ônibus R$ 26,97 Mi € 5,99 Mi 

Espaços Públicos  Criação do Eixo Norte Sul R$ 14,92 Mi € 3,32 Mi 

Renovação dos Espaços Públicos Sul da Estação R$ 4,77 Mi € 1,06 Mi 

Comércios/Atividades Comércios na Zona Controlada R$ 1,24 Mi € 0,28 Mi 

Comércios acessíveis sem controle R$ 6,88 Mi € 1,53 Mi 

Comunicação Visual Placas, serigrafias e  totens R$ 5,42 Mi € 1,21 Mi 

Serviços Complementares Projeto R$ 5,04 Mi € 1,12 Mi 

Administrativo Local R$ 10,07 Mi € 2,24 Mi 

Desapropriações  R$ 0,00 Mi € 0,00 Mi 

Licenciamentos R$ 0,42 Mi € 0,09 Mi 

Riscos e Incertezas Ambiental R$ 3,48 Mi € 0,77 Mi 

Desvios de obras R$ 0,30 Mi € 0,07 Mi 

  Incertezas de Projeto R$ 33,58 Mi € 7,46 Mi 

    R$ 220,80 Mi € 49,07 Mi 

61% 

9% 

4% 

2% 

7% 

17% 

% Custos Fase 1 

Polo de transportes

Espaços Públicos

Comércios/Atividades

Comunicação Visual

Serviços Complementares

Riscos e Incertezas

Variante: Cobertura fotovoltaica – 35.000m² - cerca de R$30 Mi 

Taxa de câmbio utilizada :   R$  4,50  

Incerteza de +/- 30% 

Data Base: Setembro/2018 

Fase 1 
R$ 220,80 Mi; 

35% 

Fase 1’  
R$ 21,41 Mi; 3% Fase 2 

R$ 88,81 Mi; 
14% 

Fase 3  
R$ 12,50 Mi; 2% 

Fase 4  
R$ 293,08 Mi; 

46% 

Custos por fase - sem fase 4' 
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CAPEX 
Despesas de capital – Fase 1’ 

11% 

1% 

85% 

3% 

% Custos Fase 1' 

Espaços Públicos

Comunicação Visual

Serviços Complementares

Riscos e Incertezas

Fase 1'   Custo Reais Custos Euros 

Espaços Públicos Renovação dos Espaços Públicos Sul da Estação R$ 2,40 Mi € 0,53 Mi 

Comunicação Visual Placas, serigrafias e  totens R$ 0,16 Mi € 0,04 Mi 

Serviços Complementares Projeto R$ 0,08 Mi € 0,02 Mi 

Administrativo Local R$ 0,15 Mi € 0,03 Mi 

Desapropriações  R$ 18,00 Mi € 4,00 Mi 

Licenciamentos R$ 0,01 Mi € 0,00 Mi 

Riscos e Incertezas Ambiental R$ 0,10 Mi € 0,02 Mi 

Desvios de obras R$ 0,01 Mi € 0,00 Mi 

  Incertezas de Projeto R$ 0,51 Mi € 0,11 Mi 

    R$ 21,41 Mi € 4,76 Mi 

Taxa de câmbio utilizada :   R$  4,50  

Incerteza de +/- 30% 

Data Base: Setembro/2018 

Fase 1 
R$ 220,80 Mi; 

35% 

Fase 1’  
R$ 21,41 Mi; 3% Fase 2 

R$ 88,81 Mi; 
14% 

Fase 3  
R$ 12,50 Mi; 2% 

Fase 4  
R$ 293,08 Mi; 

46% 

Custos por fase - sem fase 4' 
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CAPEX 
Despesas de capital – Fase 2 

2% 4% 

9% 

11% 

60% 

0% 

8% 
6% 

% Custos Fase 2 

Polo de transportes

Espaços Públicos

Comércios/Atividades

Estacionamento

Polo Hoteleiro

Comunicação Visual

Serviços Complementares

Riscos e Incertezas

Fase 2   Custo Reais Custos Euros 
Polo de transportes Terminal ônibus R$ 1,44 Mi € 0,32 Mi 

Espaços Públicos  Renovação dos Espaços Públicos Praça Thomas Edison R$ 3,14 Mi € 0,70 Mi 

Comércios/Atividades Comércios acessíveis sem controle R$ 8,45 Mi € 1,88 Mi 

Estacionamento Criação de estacionamento R$ 9,63 Mi € 2,14 Mi 

Polo Hoteleiro Construção Torre  R$ 53,10 Mi € 11,80 Mi 

Comunicação Visual Placas, serigrafias e  totens R$ 0,47 Mi € 0,10 Mi 

Serviços Complementares Projeto R$ 2,29 Mi € 0,51 Mi 

Administrativo Local R$ 4,57 Mi € 1,02 Mi 

Desapropriações  R$ 0,00 Mi € 0,00 Mi 

Licenciamentos R$ 0,19 Mi € 0,04 Mi 

Riscos e Incertezas Ambiental R$ 3,05 Mi € 0,68 Mi 

Desvios de obras R$ 0,19 Mi € 0,04 Mi 

  Incertezas de Projeto R$ 2,29 Mi € 0,51 Mi 

    R$ 88,81 Mi € 19,73 Mi 

Taxa de câmbio utilizada :   R$  4,50  

Incerteza de +/- 30% 

Data Base: Setembro/2018 

Fase 1 
R$ 220,80 Mi; 

35% 

Fase 1’  
R$ 21,41 Mi; 3% Fase 2 

R$ 88,81 Mi; 
14% 

Fase 3  
R$ 12,50 Mi; 2% 

Fase 4  
R$ 293,08 Mi; 

46% 

Custos por fase - sem fase 4' 
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CAPEX 
Despesas de capital – Fase 3 

 

16% 

59% 

7% 

4% 

8% 

6% 

% Custos Fase 3 

Polo de transportes

Espaços Públicos

Comércios/Atividades

Comunicação Visual

Serviços Complementares

Riscos e Incertezas

Fase 3   Custo Reais Custos Euros 
Polo de transportes Terminal ônibus R$ 2,00 Mi € 0,44 Mi 

Espaços Públicos  Belvedere Norte R$ 7,40 Mi € 1,64 Mi 

Comércios/Atividades Comércios acessíveis sem controle R$ 0,90 Mi € 0,20 Mi 

Comunicação Visual Placas, serigrafias e  totens R$ 0,43 Mi € 0,10 Mi 

Serviços Complementares Projeto R$ 0,32 Mi € 0,07 Mi 

Administrativo Local R$ 0,64 Mi € 0,14 Mi 

Áreas Públicas R$ 0,00 Mi € 0,00 Mi 

Desapropriações  R$ 0,00 Mi € 0,00 Mi 

Licenciamentos R$ 0,03 Mi € 0,01 Mi 

Riscos e Incertezas Ambiental R$ 0,43 Mi € 0,10 Mi 

Desvios de obras R$ 0,03 Mi € 0,01 Mi 

  Incertezas de Projeto R$ 0,32 Mi € 0,07 Mi 

    R$ 12,50 Mi € 2,78 Mi 

Taxa de câmbio utilizada :   R$  4,50  

Incerteza de +/- 30% 

Data Base: Setembro/2018 

Fase 1 
R$ 220,80 Mi; 

35% 

Fase 1’  
R$ 21,41 Mi; 3% Fase 2 

R$ 88,81 Mi; 
14% 

Fase 3  
R$ 12,50 Mi; 2% 

Fase 4  
R$ 293,08 Mi; 

46% 

Custos por fase - sem fase 4' 
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CAPEX 
Despesas de capital – Fase 4 

Fase 4   Custo Reais Custos Euros 

Comércios/Atividades Edificações ao Norte R$ 248,29 Mi € 55,18 Mi 

  Comércio de pequenas áreas R$ 0,23 Mi € 0,05 Mi 

Espaços Públicos  Desenvolvimento norte  R$ 4,74 Mi € 1,05 Mi 

Comunicação Visual Placas, serigrafias e  totens R$ 0,48 Mi € 0,11 Mi 

Serviços Complementares Projeto R$ 7,61 Mi € 1,69 Mi 

Administrativo Local R$ 15,22 Mi € 3,38 Mi 

Desapropriações  R$ 0,00 Mi € 0,00 Mi 

Licenciamentos R$ 0,63 Mi € 0,14 Mi 

Riscos e Incertezas Ambiental R$ 10,15 Mi € 2,26 Mi 

Desvios de obras R$ 0,63 Mi € 0,14 Mi 

  Incertezas de Projeto R$ 5,07 Mi € 1,13 Mi 

    R$ 293,08 Mi € 65,13 Mi 

85% 

2% 

8% 

5% 

% Custos Fase 4 

Comércios/Atividades

Espaços Públicos

Comunicação Visual

Serviços Complementares

Riscos e Incertezas

Taxa de câmbio utilizada :   R$  4,50  

Incerteza de +/- 30% 

Data Base: Setembro/2018 

Fase 1 
R$ 220,80 Mi; 

35% 

Fase 1’  
R$ 21,41 Mi; 3% Fase 2 

R$ 88,81 Mi; 
14% 

Fase 3  
R$ 12,50 Mi; 2% 

Fase 4  
R$ 293,08 Mi; 

46% 

Custos por fase - sem fase 4' 
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CAPEX 
Despesas de capital – Fase 4’ 

Fase 4'   Custo Reais Custos Euros 

Comércios/Atividades Edificações ao Norte R$ 243,37 Mi € 54,08 Mi 

Espaços Públicos  Desenvolvimento norte  R$ 3,84 Mi € 0,85 Mi 

Comunicação Visual Placas, serigrafias e  totens R$ 0,39 Mi € 0,09 Mi 

Serviços Complementares Projeto R$ 7,43 Mi € 1,65 Mi 

Administrativo Local R$ 14,86 Mi € 3,30 Mi 

Desapropriações  R$ 132,00 Mi € 29,33 Mi 

Licenciamentos R$ 0,62 Mi € 0,14 Mi 

Riscos e Incertezas Ambiental R$ 9,90 Mi € 2,20 Mi 

Desvios de obras R$ 0,62 Mi € 0,14 Mi 

  Incertezas de Projeto R$ 4,95 Mi € 1,10 Mi 

    R$ 417,98 Mi € 92,89 Mi 

58% 

1% 

37% 

4% 

% Custos Fase 4' 

Comércios/Atividades

Espaços Públicos

Comunicação Visual

Serviços Complementares

Riscos e Incertezas

Taxa de câmbio utilizada :   R$  4,50  

Incerteza de +/- 30% 

Data Base: Setembro/2018 

Fase 1 
R$ 220,80 Mi; 

35% 

Fase 1’  
R$ 21,41 Mi; 3% Fase 2 

R$ 88,81 Mi; 
14% 

Fase 3  
R$ 12,50 Mi; 2% 

Fase 4  
R$ 293,08 Mi; 

46% 

Custos por fase - sem fase 4' 



Dezembro  2018 

Fase 1  
R$ 220,80 Mi; 

21% 
Fase 1’ 

R$ 21,41 Mi; 2% 

Fase 2 
R$ 88,81 Mi; 8% 

Fase 3  
R$ 12,50 Mi; 1% 

Fase 4 
R$ 293,08 Mi; 

28% 

Fase 4’ 
R$ 417,98 Mi; 

40% 

% Custos por Fase 

88 
CAPEX 
Despesas de capital - Total 

Taxa de câmbio utilizada :   R$  4,50  

Incerteza de +/- 30% 

Data Base: Setembro/2018 

Fase 1 
R$ 220,80 Mi; 

35% 

Fase 1’  
R$ 21,41 Mi; 

3% 

Fase 2 
R$ 88,81 Mi; 

14% 

Fase 3  
R$ 12,50 Mi; 

2% 

Fase 4  
R$ 293,08 Mi; 

46% 

Custos sem fase 4' 

Etapa Custos reais Custos Euro 

Fase 1  R$ 220,80 Mi € 49,06 Mi 
Fase 1’ R$ 21,41 Mi € 4,76 Mi 
Fase 2 R$ 88,81 Mi € 19,73 Mi 
Fase 3 R$ 12,50 Mi € 2,78 Mi 
Fase 4 R$ 293,08 Mi € 65,13 Mi 
Fase 4' R$ 417,98 Mi € 92,89 Mi 
      

Arranjos Custos reais Custos Euro 
Fase 1 + 1' + 2 (sem hotel ) + 3 R$ 278,51 Mi € 61,90 Mi 
Fase 2 (hotel) R$ 65,02 Mi € 14,45 Mi 
Fase 4 R$ 293,08 Mi € 65,13 Mi 
TOTAL R$ 636,61 Mi € 141,47 Mi 



Dezembro  2018 

89 
Estrutura de negócios 

O responsável pela prestação do serviço à população é o setor público. Porém, ele 

pode buscar o apoio de empresas privadas na realização de diversas etapas, afim de 

aproveitar aspectos como o conhecimento técnico, a experiência prática e a 

flexibilidade administrativa do setor privado. Essas parcerias devem resultar em 

qualidade e economia na prestação do serviço para o setor público, de forma que o 

serviço prestado e as estratégias adotadas estejam alinhadas com o gestor público. A 

participação de entes públicos e privados gera diferentes arranjos, exemplificados na 

figura a seguir. 

 

A análise para seleção desse arranjo deve ser fundamentada na análise de 

diversos condicionantes, principalmente, aqueles de natureza administrativa, 

jurídica, institucional e econômica.  

É necessária uma avaliação fiscal do ente público em relação a 

disponibilidade de recursos próprios, à possibilidade de obter financiamentos 

externos, à capacidade de endividamento, aos reflexos em termos de 

subsídios oferecidos, entre outros. 

Uma opção para a operação e manutenção do espaço comum do polo 

multimodal pode implicar na necessidade de constituir uma empresa pública 

(ou adequar alguma existente) por meio de lei, destinar-lhe recursos 

orçamentários, promover as aquisições de equipamentos em geral, realizar as 

contratações de pessoal mediante concurso público, realizar as demais 

providências inerentes à organização de uma unidade de operação e 

exploração de atividade econômica. 

Caso a decisão seja por meio de delegação a terceiros, é necessário 

estruturar o modelo de concessão e preparar a licitação correspondente. As 

concessões de serviços públicos são disciplinadas na legislação, 

especialmente a federal, como a Lei 8.987/1995 (Lei de Concessões) e a Lei 

11.079/2004 (Lei de Parceria Público-Privada). Leis estaduais e municipais 

também devem ser observadas, bem como a Lei federal 8.666/1993 (Lei de 

Licitações e Contratos da Administração Pública). 

Por se tratar de um projeto complexo, com diversos atores envolvidos, a 

viabilidade do projeto também se coloca como um processo complexo. Por 

isso, o projeto foi dividido em escopos que devem compor diferentes 

escopos de implantação e que possuem diferentes níveis de complexidade.  

Responsável pela 

implantação da 

infraestrutura 

Responsável pela 

operação do serviço 

Forma jurídica de 

delegação e 

prestação do serviço 

Público Público Exploração direta (estatal) 

Público Privado 
PPP ou concessão de 

serviço público 

Privado Privado 

PPP ou concessão de 

serviço público precedida 

da execução de obra 

pública 
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Formas de apropriação e potencialização de retorno 
A estação 

Pela Estação Palmeiras-Barra Funda passam mais de 600 mil pessoas diariamente, em sua maioria, a 

caminho do trabalho e escola. Como levantado em fases anteriores deste estudo, o polo multimodal possui 

um perfil de estação de passagem, sendo que em grande parte, as pessoas permanecem menos de 5 

minutos na estação. Tanto no interior da estação como no entorno direto, a atividade principal é a 

integração modal. Trata-se de um espaço com grande acessibilidade e que atende um grande público que 

passa pela estação todos os dias, mas que, no entanto, tem pouca interação com demais atividades e usos 

que a mesma tem o potencial de oferecer.   

 

A quantidade de pessoas que acessam o polo multimodal agrega à estação um potencial de longo alcance, 

que hoje não é explorado. Hoje, os espaços não pensados para a permanência, não oferecem atividades que 

convidem o usuário a se apropriar daquele espaço. Com isso, também segue tímido o potencial de 

exploração comercial e imobiliária da estação. Percebe-se que com a movimentação diária que a estação 

promove, o entorno urbano vem sofrendo alterações, como a valorização imobiliária e o crescimento do uso 

comercial e residencial de alto padrão.  Com a modernização da estação, o entorno deverá apoderar-se 

deste projeto, provocando um desenvolvimento acelerado.  É importante que as medidas previstas na 

Operação Urbana ou outras que se adaptem ao cenário sejam contempladas para mitigar impactos de 

gentrificação e/ou socioambientais que possam ser ocorrer. 

 

A reestruturação do polo multimodal e do entorno, assegurando a melhor integração do espaço e dando 

uma identidade para a estação, tem o propósito de promover locais e usos de permanência e de convívio 

que potencializem a exploração de receitas, garantindo um espaço sustentável tanto economicamente 

quanto socialmente. Trata-se de um ambiente agradável e proveitoso, onde o usuário poderá usufruir de 

serviços, transporte e cultura, aproveitando ao máximo a estação. 
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Potencialização de retorno 

Premissas: 

 

• Estabelecer condições para um cenário de investimentos privados e operação autossuficiente; 

• Separar o projeto por tipo/tamanho de negócio para: 

• Aumentar atratividade do projeto, com a diminuição de complexidade e riscos; 

• maximizar quantidade de proponentes e retorno para o Estado. 

• Possibilitar uma implantação gradual, priorizando os investimentos com maior impacto urbano e social.  
 

Arranjos possíveis
Complexidade / 

Risco
Autossuficiência 

Fases 1, 2, 3 e 4 Muito Alta Alta

Fases 1, 2 e 3 Alta Alta

Fase 4 Moderada Muito Alta

Fases 1, 2 (sem hotel) e 3 Moderada Moderada

Fase 2 (somente hotel) Moderada Muito Alta

Momento 1 2 3

Fase 1 Completa

Fase 2 sem hotel Hotel

Fase 3 Completa

Fase 4 Completa
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Faseamento do projeto 

 
Propõe-se para o faseamento (momento de implantação) do projeto a 

divisão conforme autossuficiência financeira e riscos controlados. Sugere-se 

então, que primeiramente sejam executadas as fase 1+1’+2 (sem hotel)+3.  

A fase 1 contempla o polo de transportes e requalificação do entorno 

urbano sul. Nesta etapa o grande impacto é a melhoria para o usuário, 

principalmente pelo reordenamento dos fluxos e rua comercial, qual 

inicialmente já proporciona a arrecadação de receitas acessórias. A fase 1’ 

está alinhada com a Operação Urbana da Água Branca, e para que o 

desempenho esperado aos acessos e circulação de pedestres seja 

completamente satisfeito, recomenda-se implementar simultaneamente à 

fase 1. 

Na fase 2 (sem hotel) o foco estará na construção da plataforma criativa e 

urbanização nordeste. 

A fase 3 destaca-se pelo desenvolvimento ao Norte da Estação, criação da 

escadaria, área verde e abertura de nova área de circulação com acesso 

para a zona controlada. É importante destacar que parte do terreno 

utilizado na fase 3 é de domínio público (Metrô, Prefeitura do Município de 

São Paulo e UNESP). 

 

Após esta etapa, sugere-se a implantação do hotel e estacionamento (fase 

2) por ter uma complexidade diferente dos comércios e empreendimentos 

da fase 4, diminuindo os riscos e atraindo proponentes com conhecimento 

do mercado.  

 

Posteriormente inclui-se a fase 4. O desenvolvimento norte foi dividido em 

duas partes: a fase 4, utilizando do espaço de domínio público (Metrô e 

Prefeitura do Município de São Paulo); e a fase 4’, de domínio privado. Em 

ambas propõe-se a expansão norte, com empreendimentos comerciais que 

possam vir a auxiliar na arrecadação de receita acessória. Entende-se que a 

desapropriação da fase 4’ possa ser onerosa e de difícil aprovação pública, 

inviabilizando esta etapa. É importante destacar que a parcela de 

desenvolvimento norte tem como objetivo criar ao redor da estação um 

lugar de encontro e estar, assim como estimular um potencial 

desenvolvimento do bairro ao norte. Ao promover o uso de ocupações 

mistas, o estimulo ao uso residencial e um desenho urbano mais generoso 

ao pedestre, temos ali um incentivo a mudanças do bairro, superando o 

caráter historicamente industrial desta parcela, e assim promover ali uma 

nova centralidade à cidade.  

Por se tratar de uma fase de viabilidade mais complexa, nos estudos 

econômico-financeiros não será levada em consideração a implantação da 

fase 4’. 
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Fontes de Receita 

Como já mencionado, o projeto foi desenvolvido para promover locais e usos de permanência e de convívio que potencializem a exploração 

comercial e midiática. As áreas comerciais estabelecidas no projeto foram separadas por tipo de negócio com o intuito de estabelecer 

premissas iniciais, e assim gerar receitas preliminares para o estudo:   

• Áreas comerciais de varejo;  

• Hotel; 

• Área de desenvolvimento imobiliário.  

 

 

 

Premissas iniciais para as áreas comerciais foram: 

Premissas 

Taxa real de desconto 11% 

Taxa real de crescimento 1% 

Impostos sobre faturamento 3,65% 

Custo ADM 5% 

Margem EBITDA Fase 2 (Hotel) 38% 

Diária média de hospedagem R$250 

Taxa média de ocupação 73% 

UH/R$ mil de CAPEX 150 

Premissas iniciais para as áreas hoteleiras foram: 

Margem EBITDA Fase 4 (Shopping) 85% 

Premissas iniciais para as áreas de shopping foram: 
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Fontes de Receita 

Áreas comerciais de varejo 

Premissas iniciais 

Fase 1+1’ Área Com. (m²) R$m²/mês  
Receita Ano (R$ 

Mi) 

Térreo 
238 397 1,13 

Mezaninos 
61 397 0,29  

N01 
4.113 397 19,59 

N02 
1.896 397 9,03  

TOTAL   6.308 - 30,05  Taxa real de desconto 11% 

Taxa real de crescimento 1% 

Impostos sobre faturamento 3,65% 

Custo ADM 5% 

Não foram contabilizadas, neste momento, as receitas 

advindas dos painéis fotovoltaicos. CAPEX  R$           242,22 Mi 

Fase 1 + 1’ 

Receita: 

VPL EBTIDA e Fluxo descontado: 

VPL EBTIDA R$           236,50 Mi 

ano 1 ano 2 ano 3 ano 4 ano 5 ano 6 ano 7 ano 8 ano 9
ano
10

ano
11

ano
12

ano
13

ano
14

ano
15

ano
16

ano
17

ano
18

ano
19

ano
20

ano
21

ano
22

ano
23

ano
24

ano
25

ano
26

ano
27

ano
28

ano
29

ano
30

Fase 1 -219. -198. -180. -163. -147. -133. -120. -109. -98.3 -88.6 -79.8 -71.8 -64.5 -57.9 -51.9 -46.4 -41.4 -36.8 -32.7 -28.9 -25.5 -22.4 -19.5 -16.9 -14.6 -12.5 -10.5 -8.79 -7.18 -5.72

-250.000
-200.000
-150.000
-100.000

-50.000
 -

Fase 1+1’ 
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ano 1 ano 2 ano 3 ano 4 ano 5 ano 6 ano 7 ano 8 ano 9
ano
10

ano
11

ano
12

ano
13

ano
14

ano
15

ano
16

ano
17

ano
18

ano
19

ano
20

ano
21

ano
22

ano
23

ano
24

ano
25

ano
26

ano
27

ano
28

ano
29

ano
30

Fase 2 (Sem Hotel) -18.4 -13.5 -9.06 -5.00 -1.31 2.03 5.09 7.87 10.3 12.6 14.7 16.6 18.4 20.0 21.4 22.7 23.9 25.0 25.9 26.8 27.7 28.4 29.1 29.7 30.2 30.8 31.2 31.6 32.0 32.4

-30.000
-20.000
-10.000

 -
 10.000
 20.000
 30.000
 40.000

Fase 2 (Sem Hotel) 

95 
Fontes de Receita 

Fase 2 (sem Hotel) 

Receita: 

VPL EBTIDA e Fluxo descontado: 

VPL EBTIDA R$           56,20 Mi 

Fase 2 (sem hotel) Área Com. (m²) R$m²/mês  
Receita Ano (R$ 

Mi) 

Térreo 
1.185 100 1,42  

Mezaninos 
1.105 100 1,32  

N01 
1.743 100 2,09  

N02 
1.743 100 2,09 

TOTAL   5.776 - 6,93  

CAPEX R$           23,79 Mi 

Áreas comerciais de varejo 

Premissas iniciais 

Taxa real de desconto 11% 

Taxa real de crescimento 1% 

Impostos sobre faturamento 3,65% 

Custo ADM 5% 
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Fase 3 Área Com. (m²) R$m²/mês  
Receita Ano (R$ 

Mi) 

Térreo 
0 300                               -   

Mezaninos 
0 300                               -   

N01 
614 300 2,21  

N02 
0 300                               -   

TOTAL   614 - 2,21  

Receita: 

96 
Fontes de Receita 

Fase 3 

VPL EBTIDA e Fluxo descontado: 

VPL EBTIDA R$           5,52 Mi CAPEX R$           12,50 Mi 

Áreas comerciais de varejo 

Premissas iniciais 

Taxa real de desconto 11% 

Taxa real de crescimento 1% 

Impostos sobre faturamento 3,65% 

Custo ADM 5% 

ano 1 ano 2 ano 3 ano 4 ano 5 ano 6 ano 7 ano 8 ano 9
ano
10

ano
11

ano
12

ano
13

ano
14

ano
15

ano
16

ano
17

ano
18

ano
19

ano
20

ano
21

ano
22

ano
23

ano
24

ano
25

ano
26

ano
27

ano
28

ano
29

ano
30

Fase 3 -11.9 -11.4 -11.0 -10.6 -10.2 -9.95 -9.65 -9.38 -9.13 -8.91 -8.70 -8.51 -8.34 -8.19 -8.05 -7.92 -7.80 -7.69 -7.60 -7.51 -7.43 -7.36 -7.29 -7.23 -7.18 -7.13 -7.08 -7.04 -7.00 -6.97

-15.000

-10.000

-5.000

 -

Fase 3 
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97 
Fontes de Receita 

VPL EBTIDA  R$       298,23 Mi 

MOMENTO 

         1 

Área Com. (m²) R$m²/mês  
Receita Ano (R$ 

Mi) 

Fase 1+1’ 
6.308 397 30,05    

Fase 2 (sem hotel) 
5.776 100  6,93    

Fase 3 
614 200 1,47    

TOTAL   12.698 - 38,46  

Receita: 

VPL EBTIDA e Fluxo descontado: 

Momento 1:     Fase 1 + 1’ + 2 (sem hotel) + 3 

CAPEX R$         278,51 Mi 

Áreas comerciais de varejo 

Premissas iniciais 

Taxa real de desconto 11% 

Taxa real de crescimento 1% 

Impostos sobre faturamento 3,65% 

Custo ADM 5% 

ano 1 ano 2 ano 3 ano 4 ano 5 ano 6 ano 7 ano 8 ano 9
ano
10

ano
11

ano
12

ano
13

ano
14

ano
15

ano
16

ano
17

ano
18

ano
19

ano
20

ano
21

ano
22

ano
23

ano
24

ano
25

ano
26

ano
27

ano
28

ano
29

ano
30

FASE 1, 1', 2 (sem Hotel) e 3 -252. -226. -202. -181. -161. -143. -127. -112. -99.3 -87.1 -76.0 -65.9 -56.7 -48.4 -40.7 -33.8 -27.5 -21.8 -16.6 -11.8 -7.54 -3.61 -36 3.21 6.18 8.87 11.3 13.5 15.5 17.4

-300.000
-250.000
-200.000
-150.000
-100.000

-50.000
 -

 50.000

FASE 1, 1', 2 (sem Hotel) e 3 
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ano 1 ano 2 ano 3 ano 4 ano 5 ano 6 ano 7 ano 8 ano 9
ano
10

ano
11

ano
12

ano
13

ano
14

ano
15

ano
16

ano
17

ano
18

ano
19

ano
20

ano
21

ano
22

ano
23

ano
24

ano
25

ano
26

ano
27

ano
28

ano
29

ano
30

Fase 2 (Hotel) -56.9 -49.5 -42.9 -36.8 -31.2 -26.2 -21.6 -17.5 -13.7 -10.2 -7.12 -4.26 -1.66 700 2.85 4.81 6.59 8.21 9.69 11.0 12.2 13.3 14.3 15.3 16.1 16.9 17.5 18.2 18.7 19.3

-80.000
-60.000
-40.000
-20.000

 -
 20.000
 40.000

Fase 2 (Hotel) 

98 
Fontes de Receita 

Momento 2:     Fase 2 (hotel) 

Receita: 

VPL EBTIDA e Fluxo descontado: 

Valor EBTIDA R$           84,34 Mi 

Fase 2 (hotel) Área Com. (m²) Quartos (UH)  
Receita Ano (R$ 

Mi) 

Torre 
20.115 354 23,58                  

TOTAL   20.115 23,58 

MOMENTO 

         2 

CAPEX R$           65,02 Mi 

Áreas hoteleiras 

Premissas iniciais 

Margem EBITDA Fase 2 (Hotel) 38% 

Diária média Hospedagem 250 

Taxa média de Ocupação 73% 

UH/ R$ mil de CAPEX 150 

Não foram contabilizadas receitas advindas do 

estacionamento. 
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Fontes de Receita 

Momento 3:     Fase 4  

Receita: 

VPL EBTIDA e Fluxo descontado: 

Valor EBTIDA R$           391,89 Mi 

Fase 4 Área Com. (m²) R$m²/mês   
Receita Ano (R$ 

Mi) 

Térreo 
160 50 0,096 

Edificações Norte 
94.210 50   56,43                

TOTAL   94.210 56,52 

A fase 4 demanda de um estudo de mercado para avaliar 

quais as necessidades da região. Nesta etapa do projeto, 

para que seja realizada estimativa de receita, iremos 

assumir que será realizada a implantação de um shopping 

nesta área. 

MOMENTO 3      

CAPEX R$           293,08 Mi 

Áreas de shopping 

Premissas 

Margem EBITDA Fase 4 (Shopping) 85% 

ano 1 ano 2 ano 3 ano 4 ano 5 ano 6 ano 7 ano 8 ano 9
ano
10

ano
11

ano
12

ano
13

ano
14

ano
15

ano
16

ano
17

ano
18

ano
19

ano
20

ano
21

ano
22

ano
23

ano
24

ano
25

ano
26

ano
27

ano
28

ano
29

ano
30

Fase 4 -271. -243. -211. -181. -153. -128. -105. -85.0 -66.1 -48.9 -33.2 -18.9 -5.97 5.83 16.5 26.3 35.2 43.3 50.7 57.4 63.5 69.0 74.1 78.7 82.9 86.7 90.1 93.3 96.2 98.8

-300.000

-200.000

-100.000

 -

 100.000

 200.000

Fase 4 
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Fontes de Receita 
Quadro síntese 

Fase 3 

Momento 1 – Fase 1 + 1’+ 2 (sem hotel) + 3 

Fase 2 (sem hotel) 

Fase 1 + 1’ 

CAPEX 

Preliminar  

R$ Mi 

VPL EBITDA 

Preliminar 

R$ Mi  

Complexidade  

de  

Estruturação 

242,22 - 

23,79 56,20 - 

236,50 

Modelo  

Contratual 

- 

12,50 

278,51 

5,52 

298,23 

- 

Moderada 

- 

Concessão 

Momento 2 - Fase 2 (hotel) 

Momento 3 - Fase 4 

65,02 

293,08 

84,34 Moderada 

Moderada 

Concessão 

Concessão 

- 

391,89 
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Fontes de recursos  e Formas de financiamento 

As fontes de recursos dos projetos podem ser públicas, privadas ou um misto entre as 

duas opções. Para projetos que possuem autossuficiência financeira é indicado que a 

fonte seja inteiramente privada. 

 

Caso o projeto tenha uma receita que não absorva todos os investimentos e custos de 

operação, é possível realizar uma composição entre recursos públicos e privados, e o 

formato contratual mais comum é o de Parceria Público Privado (PPP).  

 

Com relação aos projetos que não possuem receitas,  eles podem ter a implantação 

viabilizada por meio de obras publicas e a operação por concessão administrativa. 

 

No caso específico dos projetos da Estação Barra Funda, a fonte de recurso indicada é 

privada devido a autossuficiência de todas as fases. 

 

Fontes de recursos  

Definido a fonte de recurso, é importante abordar as formas e fontes de 

financiamentos para desenvolvimento dos projetos. Por serem intervenções 

ligadas diretamente a Mobilidade Urbana e urbanização, pode-se avaliar o 

enquadramento dos mesmo em linhas de financiamento específicos, que 

possuem melhores taxas de juros e menores custos de captação. 

 

Para as intervenções privadas, além de empréstimos em bancos comerciais e 

debentures incentivadas de infraestrutura, existe a possibilidade de, com apoio 

do Poder Concedente, viabilizar empréstimos de bancos públicos como BNDES e 

CEF, além de Bancos/Agências internacionais de fomento e desenvolvimento. 

 

As ações de enquadramento já devem ser realizadas no momento do estudo de 

viabilidade para garantir que o projeto tenha os requisitos obrigatórios e um 

estrutura contratual e de riscos que possibilite o enquadramento nesses 

modelos de empréstimos. 

Formas de financiamento 
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Cronograma de implantação 

Implantação da Infraestrutura 

Estudo de  

pré-viabilidade 

Estudo de  

viabilidade 
     Financiamento 

   Projeto  

    Executivo 

   Licenciamento 

prévio 

Execução 

da obra 

Governança e  

gestão do  

Projeto 

Licitação  

      para concessão  

de uso 

   Licenças de  

Instalação 

A fase atual do projeto é o estudo de pré-viabilidade. Aqui é elaborado um diagnóstico e diretrizes que devem subsidiar estratégias para todas as outras fases do projeto. Esta etapa foi elaborada com base em 

dados já existentes fornecidos pelos beneficiários. A próxima etapa, o estudo de viabilidade, deve contar com levantamentos e estudo mais específicos para elaboração de diretrizes mais aprofundadas. É no estudo 

de viabilidade que será melhor avaliado o momento de implantação das fases 2 (hotel) e 4.  

Para a fase de Viabilidade, é recomendado que sejam feitas as seguintes atividades: (i) Estudo minucioso de custos de capital e operação e uma matriz de escopo/responsabilidade entre os atores envolvidos; (ii) 

Prévio alinhamento com órgãos responsáveis e de licenças de implantação, assim como participação popular no decorrer de todas as etapas de projeto; (iii) Estabelecer modelagem jurídica/contratual equilibrada 

entre Público-Privado; (iv) Enquadrar previamente os projetos em empréstimos de Bancos/Agências de fomento e desenvolvimento nacionais e internacionais; (v) estudo de tráfego para analisar os impactos à 

médio e longo prazo das alterações propostas para a área de projeto e região metropolitana; (vi) Pesquisas de mercado, desenvolvimento de estudos sobre o potencial comercial e da população alvo da área de 

projeto. 

Conforme recomendação anterior, o processo licitatório para concessão do uso faz parte da transferência de utilização do espaço público, a fim de que o concessionário, nas condições estabelecidas, faça gestão 

do ambiente. Após a licitação, o concessionário fica responsável pelo financiamento, assegurando os recursos inerentes do projeto.  

O projeto executivo é  a etapa posterior, que consiste no conjunto dos elementos necessários e suficientes para a execução completa da obra.  A etapa de licenciamentos deve ser tomada como um ponto de 

atenção, podendo ser burocrática e com duração acima do esperado. Por isto, espera-se que seja feito o licenciamento prévio nas etapas iniciais. 

As fases da execução do projeto deverão ser elaboradas considerando medidas para evitar maiores transtornos aos usuários da estação e garantir a segurança dos passageiros. Usualmente, é recomendável que o 

espaço de intervenção seja delimitado, isolado e fique disponível para circulação quando estiver totalmente pronto. O detalhamento dessas fases só poderá ser elaborado tendo um projeto executivo.  

Intervenções menos pesadas, como o projeto de sinalização e comunicação visual, por exemplo, poderão ser implantados em uma etapa única, sem a necessidade de depender da de outras atividades da obra em 

si. O plano de implantação da infraestrutura proposta deverá ser mais detalhado nas próximas etapas do projeto. 
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Pontos de atenção 

Alinhamento estratégico entre os atores envolvidos. Devido a complexidade de um 

polo multimodal, as empresas envolvidas na Estação Palmeiras-Barra Funda, como 

operadores públicos, PMSP (transporte e trânsito, OUCAG, SMDU) e concessionários, 

deverão ter objetivos alinhados e complementares.  

Condições dos contratos vigentes (por exemplo, contrato de comodato do 

Terminal Rodoviário). O contrato de comodato com o Consórcio Prima pode impactar 

o projeto. O consórcio atualmente administra o Terminal Rodoviário da Barra Funda, 

com vigência em 2026,  utilizando-se de uma área importante para geração de receita 

não tarifária no estudo.  

Necessidade de desapropriação de área privada.  Para melhorar os acessos e 

circulação de pedestres no entorno da estação, a fase 1’, que está alinhada com a 

Operação Urbana da Água Branca, propõe a desapropriação de terrenos privados para 

abertura de via para área de circulação. Além disto, a fase 4’, se incorporada, 

demandará de grandes esforços para implantação. 

Prazos para processos licitatórios, licenças e execução. O processo licitatório, 

licenças e execução exigem atenção ao cronograma de implantação. É importante 

acompanhamento e planejamento nos estudos posteriores para estas etapas. 

Cobertura fotovoltaica. A forma contratual e avaliação do balanço entre consumo e 

produção gerada pela instalação de painéis fotovoltaicos deverá ser melhor analisada 

na viabilidade.  

Cenário macroeconômico. Uma crise econômica, pode ter impacto negativo nas 

propostas de usos. A diminuição significativa de demanda para comércios e espaços 

como da plataforma criativa e hotel, pode reduzir a receita de espaços comuns, 

tornando-a não sustentável financeiramente. 

Novos usos e atratividade. O interesse da população pelos novos usos propostos é 

favorável, porém incerta sem estudos mais aprofundados. Se a proposta não tiver 

sucesso, o projeto deixa de ser financeiramente sustentável, havendo a redução da 

receita não tarifária. Por isto, é necessário estudo de demanda de mercado, analisando 

a necessidade da população. 

Gentrificação. Não é intenção do projeto que a valorização imobiliária expulse a 

população local. Entretanto este é um risco que deve ser tratado com medidas que 

extrapolam o projeto, como, por exemplo, a promoção de projetos de habitação de 

interesse social no entorno.  

Novo edital de licitação de ônibus municipal. A concessão da prestação e exploração 

do serviço de transporte coletivo público municipal feita pela SPTrans prevê alterações 

na rede viária, modificando ou retirando linhas de ônibus que afetam a Barra Funda.  

Do projeto 
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Riscos 
Níveis de criticidade do projeto 

 

A fim de compreender os pontos de atenção e sua criticidade ao projeto, avaliou-se a natureza, causas, consequências e indicação 

dos responsáveis de cada risco. O enquadramento do risco em suas fases, e a sensibilidade quanto à seriedade e probabilidade de 

ocorrência permitiu a comparação anterior e posterior à mitigação, a partir de níveis de criticidade, como demonstrado abaixo.  

Diferentes níveis de criticidade:

de 1 a 4 Razoável

de 5 a 10 Não desejado

de 11 a 25 Inaceitável

SERIEDADE

Catastrófico 5 5 Não desejável 10  Não desejável 15  Inaceitável 20  Inaceitável 25  Inaceitável

Significante 4 4  Razoável 8  Não desejável 12  Inaceitável 16  Inaceitável 20  Inaceitável

Sério 3 3  Razoável 6 Não desejável 9  Não desejável 12  Inaceitável 15  Inaceitável

Pertubador 2 2  Razoável 4  Razoável 6  Não desejável 8  Não desejável 10 Não desejável

Inofensivo 1 1  Razoável 2  Razoável 3  Razoável 4  Razoável 5  Não desejável PROBABILIDADE

1 2 3 4 5

Excepcional

L  < 0,20

Raro
0,20 < L < 0,40

Possível
0,40 < L < 0,60

Frequente
0,60 < L < 0,80

Muito frequente
0,80 < L < 1

Metodologia de avaliação dos riscos 
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Riscos 
Avaliação do projeto 

 

          Fase 
Avaliação antes 

da mitigação 

Indicativo de 
entidade 

responsável 

Medidas de mitigação propostas 

Avaliação após 
mitigação 

N° Natureza Nome do risco Causas Consequências 

Li
ci
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çã

o
 

P
ro

je
to

 

C
o

n
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ru
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o
 

O
p
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ão
 e
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u
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n
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o
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ed
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e 

P
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b
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d
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e 

C
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ti
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d
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e
 

P
ú

b
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o
 

C
o

m
p
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o
 

P
ri

va
d

o
 

Se
ri

ed
ad

e 

P
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b
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d

ad
e 

C
ri
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ci

d
ad

e
 

1 
Implantação e 

Operação 

Falta de alinhamento 
entre os atores 
envolvidos 

Objetivos políticos desalinhados entre os atores 
envolvidos. 

Comprometimento da implantação e 
operação. 
Frustração de receitas. 

x x x x 3 3 9 x     

Atuação efetiva do Poder Concedente no sentido de conciliar, de 
forma adequada, os interesses dos agentes metroviários e ferroviários 
e outros concessionários. 

2 3 6 

2 
Implantação e 

Operação 

Interface contratual Prejuízos à execução do Contrato em 
decorrência de problemas de interface 
contratual entre a Concessionária e outros 
atores do setor, incluindo o Metrô, a CPTM e os 
demais concessionários (por exemplo, 
comodato Consórcio Prima). 

Comprometimento da implantação e 
operação. 
Frustração de receitas. 

  x x x 3 4 12 x     

Atuação efetiva do Poder Concedente no sentido de conciliar, de 
forma adequada, os interesses dos agentes metroviários e ferroviários 
e outros concessionários. 
Reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato. Elaboração de matriz 
de escopo/responsabilidade detalhada no contrato. 

2 4 8 

3 
Implantação e 

Operação 

Implantação da 
cobertura 
fotovoltaica 

Dificuldade ou erro na avaliação do balanço 
energético e forma contratual dos painéis 
fotovoltaicos. 

Não implantação da cobertura ou não 
sustentabilidade financeira do projeto. 

  x x   3 3 9   x   

Elaboração de estudo de pontencial energético e de contrato alinhado 
com a estratégia energética do Metro/CPTM. 
Alinhamento de interfaces e interfências caso seja realizado contratos 
separados refrentes a cobertura e a área comercial. 
 

3 2 6 

4 
Implantação e 

Operação 

Restrições 
Operacionais na 
implantação e 
operação. 

Restrição operacional decorrente de decisão 
judicial, arbitral ou administrativa ou omissão de 
entes públicos 

Frustração de receita, nos termos previstos no 
Plano de Negócios. 

    x x 3 2 6 x     

Recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de 
Concessão em favor da Concessionária 

3 2 6 

5 
Macroeconômic

o 

Diminuição da 
demanda 

Alteração na malha ferroviária nos 30 anos. A diminuição significativa de demanda de 
transportes, comércios e espaços, pode reduzir 
a receita de espaços comuns, tornando o 
projeto não sustentável financeiramente. 

      x 3 3 9   x   

Realizar estudo de demanda de transporte público alinhada com as 
diretrizes existentes do Metrô, CPTM, Governo do Estado e Prefeitura. 

2 2 4 

6 
Macroeconômic

o 

Diminuição da 
demanda 

Crise econômica. A diminuição significativa de demanda de 
transportes, comércios e espaços, pode reduzir 
a receita de espaços comuns, tornando o 
projeto não sustentável financeiramente. 

      x 3 3 9 x x x 

Realizar estudo mercadológico detalhado.  

2 3 6 

7 Implantação 
Não desapropriação 
de terrenos privados 

Impossibilidade de desapropriação dos terrenos. Não implantação da fase 1' e 4'. 
    x   4 2 8 x     

Avaliação jurídica prévia sobre áreas a serem desapropriadas. 
4 1 4 

8 Implantação 

Prazo de 
desapropriação de 
terrenos privados 

Implantação da fase 1' e 4'. Atrasos nas fases 1' e 4'. 

    x   4 4 16 x     

Atuação diligente do Poder Concedente quanto aos estudos de 
desapropriação e ao processo de desapropriação. 
Reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato. 

3 3 9 

9 
Legal e 

Regulatório 

Prazo de processos 
licitatórios, licenças e 
execução 

Atraso na viabilidade, revisões no processo 
licitatório, burocracia excessiva na retirada de  
licenças prévias e atrasos na execução. 

Atraso no projeto como um todo. 
x       3 4 12   x   

Realizar estudo de viabilidade detalhado do projeto. 
2 3 6 

10 
Legal e 

Regulatório 

Novo edital de 
licitação de ônibus 
municipal 

Alterações da rede viária que afetam a demanda 
na Barra Funda 

A diminuição significativa de demanda de 
transportes, comércios e espaços, pode reduzir 
a receita de espaços comuns, tornando o 
projeto não sustentável financeiramente 

      x 3 3 9   x   

Realizar estudo de demanda de transporte público alinhada com as 
diretrizes da Prefeitura. 
Realizar estudo de viabilidade detalhado do projeto. 

2 2 4 

11 
 

Socioambientais 

Obtenção de licenças 
e autorizações 

Atraso e não obtenção das licenças de 
construção e operação 

Atrasos no cronograma de implantação e/ou 
na geração de receitas.   x x x 3 2 6   x   

Apoio efetiva do Poder Concedente para a obtenção das licenças. 
2 2 4 

12 
 

Socioambientais 

Gentrificação Valorização imobiliária. Expulsão da comunidade local. 
      x 4 4 16       

Promoção de projetos de habitação social no entorno pelo Poder 
Público. 3 3 9 

13 Financeiro 

Atrasos e/ou não 
obtenção de 
recursos/ 
financiamento 

Atrasos e/ou não obtenção dos recursos 
financeiros para a execução do Contrato 

Atrasos no cronograma de implantação e/ou 
na geração de receitas. 
Aplicação de penalidades do contrato. 

  x x   4 3 12     x 

Estudo de viabilidade alinhado com linhas de financiamentos 
existentes e previamente enquadrados. 
Equacionamento, no Plano de Negócios, de plano de financiamento 
compatível com os instrumentos de dívida e os juros efetivamente 
praticados no mercado. 
 

3 2 6 
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Recomendações 

É fundamental para o sucesso da implantação compreender as características locais, 

potenciais, orientações de políticas urbanas, disponibilidade de recursos e 

competências de cada instituição, para que se complementem da melhor forma.  

 

A descontinuidade administrativa dificulta a aplicabilidade e manutenção de 

estratégias de longo prazo, como o planejamento de mobilidade urbana. 

Compreende-se portanto, que a governança pelo Metrô, com experiência neste tipo 

de projeto, mitiga as possíveis divergências e tomadas de decisão que não tenham 

como principal objetivo o benefício da estação.  

 

A cooperação entre as instituições também é essencial para o bom andamento de 

todo o planejamento e ações dentro da estação. A interlocução entre as empresas 

tem impacto direto na implantação deste estudo.  

Processos transparentes e alinhados contribuem para a aplicação de políticas e leis 

de interesse comum, evitando problemas decorrentes de um arranjo institucional 

complexo.  

 

É importante que os contratos, tanto com iniciativas públicas ou privadas, tenham 

definições explícitas a serem atendidas pelas empresas, direitos associados e seus 

incentivos monetários. Mecanismos de desempenho e penalidades devem ser 

avaliados criteriosamente para evitar problemas futuros. A abrangência do contrato 

varia, mas também deve incluir procedimentos a serem tomados em casos de 

contingências e eventos não previstos, que geram riscos ao projeto. Deve-se 

fornecer os incentivos necessários para que as partes tomem ações eficientes, 

também quando estas não puderem ser diretamente observáveis, e se garanta 

segurança para a parte mais avessa ao risco do projeto. 

Assegurar o sucesso da implantação 

Além disto, a sustentabilidade financeira do projeto é fundamental para o 

prosseguimento. O envolvimento da população permite que as demandas sejam 

atendidas, promovendo a participação daqueles que de fato deverão se apropriar da 

estação. Deverão ser realizados estudos de tráfego para entender o impacto 

gerado pelas alterações viárias. 

 

Para a fase de Viabilidade, é recomendado que sejam feitas as seguintes 

atividades econômicas: 

•Desenvolvimento de projetos para elaboração de CAPEX; 

•Estudo minucioso de custos de operação e uma matriz de escopo/responsabilidade 

entres os atores envolvidos; 

•Prévio alinhamento com órgãos responsáveis e de licenças de implantação; 

•Pesquisas mercadológicas específicas para cada projeto; 

•Estabelecer modelagem jurídica/contratual equilibrada entre Público-Privado; 

•Enquadrar previamente os projetos em empréstimos de Bancos/Agências de 

fomento e desenvolvimento nacionais e internacionais. 




