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BRASIL
Uma linha de trem para melhorar a
mobilidade em São Paulo

A AFD apoia a política de mobilidade urbana do estado de São Paulo, dando suporte à implantação de uma linha de 10 km
inaugurada em março de 2018 ligando o centro da megalópole à cidade de Guarulhos, onde se localiza o aeroporto internacional.

CONTEXTO
A cidade de São Paulo e sua região metropolitana (a mais
povoada do Brasil, com 21 milhões de habitantes) enfrentam,
atualmente, uma expansão urbana acelerada. Seu sistema de
transporte ferroviário encontra-se no limite de sua capacidade
e precisa ser modernizado e estendido para satisfazer a
crescente demanda por mobilidade. Tendo isso em vista, o
estado de São Paulo fez dessa extensão uma prioridade de seu
plano de investimento entre 2012-2015. É nesse contexto que
essa unidade federativa buscou o apoio da AFD para a
construção da nova Linha 13 da Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos (CPTM). O projeto favorece uma cooperação de
longo prazo entre a França e o estado de São Paulo,
reforçando, em especial, as relações com a região de Île-deFrance. Por fim, a parceria consolida ainda mais a ação da AFD
no Brasil, em favor do desenvolvimento dos transportes
urbanos, setor em que esta já se faz presente em localidades
como Curitiba e o estado do Rio de Janeiro.

DESCRIÇÃO
O projeto visa a construção de uma nova infraestrutura
ferroviária de 10,3 km de extensão, tendo como origem a
cidade de Guarulhos e seu aeroporto internacional, e como
destino final a estação de Engenheiro Goulart, permitindo
assim uma integração com o centro da cidade de São Paulo. A
linha, inaugurada em março de 2018, compreende 8 km
construídos em viaduto e outros 2,3 km de linha terrestre,
servindo a 3 estações e com frequência de um trem a cada 8
minutos nos horários de pico. Ela é equipada com vagões
modernos climatizados e constitui um elemento importante
para a melhoria da integração, da intermodalidade e da malha
das redes de transportes coletivos. O financiamento da AFD se
destina às operações de construção civil, aos sistemas e à
gestão do projeto, bem como à capacitação, o que permitirá o
compartilhamento da experiência e da expertise francesas no
que diz respeito a esta temática.

03/07/2019
03/07/2014
Data de início
do projeto

Data de
finalização do
projeto

São Paulo

Localização
Infraestruturas , Cidades
sustentáveis , Clima
sector(s)
Prêt non concessionnel
souverain
Tipo de financiamento
300 000 000 EUR
Montante do financiamento
20 ans
Período de financiamento
EN COURS
Status
État de São Paulo
Beneficiários

IMPACTOS
O funcionamento da Linha 13 melhora a mobilidade entre
duas cidades densamente povoadas, que concentram uma
grande parte da atividade econômica de aglomeração. Ela
contribui, assim, para o acompanhamento do crescimento da
região metropolitana de São Paulo.
O projeto aprimorará o acesso ao emprego e ao serviço
público (como saúde, educação, lazer), sobretudo para as
populações mais desfavorecidas.
A melhoria na qualidade dos serviços oferecidos (com maior
conforto, velocidade, limpeza, durabilidade) e na segurança
dos passageiros (por meio de instalações modernas e
funcionais, melhorando a acessibilidade), assim como a
redução das emissões de partículas e gases de efeito estufa
e da poluição sonora, têm também impactos positivos para a
qualidade de vida dos habitantes.

