
ESTUDO PARA IMPLANTAÇÃO DE UM COMPLEXO DE 
INTEGRAÇÃO MULTIMODAL JUNTO À FUTURA 

ESTAÇÃO NOVO HAMBURGO DA TRENSURB





Abrangência do Estudo

O estudo se focou na possibilidade do
aproveitamento Comercial da nova estação
Novo Hamburgo, no final da expansão da
Linha 1 da Trensurb.

Para tanto, foram utilizados estudos e
projeções sobre os fluxos de pessoas e
veículos na região.

Foram também feitos levantamentos sobre
a realidade da oferta comercial existente, e
apontadas as oportunidades de exploração
comercial da estação.



Os estudos considerados foram:

• Estudo da demanda para extensão da Linha 1 do TRENSURB a Novo Hamburgo;

• Pesquisas de preferência declarada e de volume e ocupação visual;

• Plano Integrado de Transporte e Mobilidade Urbana – PITMurb;

• Análise dos fluxos das demais estações da Linha 1.

Abrangência do Estudo



Localização



A Estação Novo Hamburgo se localiza em uma área com:

• Pleno desenvolvimento;

• Presença de infraestrutura;

• Equipamentos urbanos importantes:

o Novo Shopping
o Monumento ao Sapateiro
o Catedral Basílica São Luís Gonzaga
o edifícios comerciais e residenciais de grande altura
o Boa arborização na área

• Densidade Populacional – 50 a 100 hab/ ha

Localização

Uma localização ideal para novos empreendimentos comerciais



• O entorno da estação não apresenta lotes desocupados para a localização de

empreendimentos.

• O comércio é bem desenvolvido na região.

• Os principais empreendimentos existentes foram:

Localização

Lanchonete Habib’s

Shopping Novo Hamburgo                                                                                         Comércio em geral



Oferta de Bens e Serviços no Entorno

Também foi traçado um raio de
15 minutos a pé, ao redor da
estação, para identificar os
estacionamentos existentes.

Foram encontrados 16
estacionamentos nas
proximidades, com cerca de
2.300 vagas disponíveis.

Todos estes estacionamentos,
incluindo o do Bourbon
Shopping, já apresentam sinais
de esgotamento.



A carência identificada significa que um novo estacionamento na região atenderia a uma
demanda que hoje já enfrenta dificuldades para encontrar vagas.

Esta situação se agravará ainda mais, a partir do início das operações da estação, que
aumentará o fluxo de veículos na região.

As projeções realizados, a fim de verificar a viabilidade de um estacionamento junto à
estação apontou uma demanda média de:

Estacionamento de veículos
684 passageiros diários

Estacionamento de bicicletas
247 passageiros diários

Oferta de Bens e Serviços no Entorno



Oferta de Bens e Serviços no Entorno

Estudou-se a viabilidade de implantação de um espaço comercial integrado a estação
buscando oferecer mais comodidade a seus usuários. Para isso, foi realizado um
levantamento dos estabelecimentos comerciais existentes nas proximidades.

As ruas e avenidas selecionadas foram:

• Rua 1° de Março

• Rua 25 de Julho

• Rua Borges de Medeiros

• Rua Magalhães Calvet

• Rua Joaquim Nabuco

• Rua Lima e Silva

• Rua Teixeira de Freitas

• Rua Cinco de Abril

• Rua Bento Gonçalves

• Rua David Canabarro

• Rua Imperatriz Leopoldina

• Rua Júlio de Castilhos

• Av. Pedro Adams Filho



Oferta de Bens e Serviços no Entorno

O levantamento realizado indicou a existência de uma grande oferta comercial e de
serviços de nível médio ou baixo, com grande oferta de artigos de moda, calçados, e
artigos de bazar, em sua maioria.

Com este retrato da realidade comercial da região, foi realizada uma pesquisa
quantitativa com 200 pessoas que circulavam no entorno da nova estação. A pesquisa
demonstrou que os itens que seriam mais necessários e teriam maior aceitação são:

• Lanches rápidos

• Roupas

• Serviços bancários

Também tiveram destaque a necessidade de:

• Supermercado

• Estacionamento



Resultados Finais

A proposta final, após a realização dos estudos, é a junção de:

1 - Uma estação de trem, pelo elevado fluxo de pessoas que se deslocam com
freqüência pela área;

2 - Um centro de serviços, ancorado por um supermercado, que possibilite aos
usuários do trem encontrarem ofertas mais qualificadas e com elevada
conveniência;

3 - E um terminal de ônibus interligado à estação de trem.
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Conceito da Proposta



Estudos de casos – Terminal Intermodal

Gare do Oriente - Lisboa Terminal Intermodal 

Barra Funda - SP

Terminal Intermodal 

de Estrasburgo - França

- É um ponto de interligação com meios de transportes (nó modal).

- Organiza e potencializa faixas de urbanização em forma de corredores.

- Promove concentrações de emprego/residência (altas densidades no entorno das estações).

- Conectada itinerários de pedestres e de ciclistas.

- Incorpora estacionamentos dissuasórios e de embarque/desembarque de pessoas para

aumentar a acessibilidade em veículos privados e potencializar o intercambio modal.

- Espaços públicos desenhados com qualidade, acompanhados de comércio e serviços de forma

a dar-lhes múltiplos atrativos que possam potencializar o uso do transporte público.

+

+



Localização do Terminal Intermodal

- Localiza-se na região central de Novo Hamburgo

- A região possui pleno desenvolvimento, com infraestrutura e equipamentos urbanos importantes

- Área com potencial para implantação de empreendimentos associados a serviços e estacionamento de 

automóveis e bicicletas.



Localização do Terminal Intermodal

- Localizado na Av. Nações Unidas e entre as ruas Marcílio Dias e Cinco de Abril

- A Av. Nações Unidas é uma das vias arteriais mais importantes da cidade no eixo norte-sul

- A R.Cinco de Abril e Marcílio Dias são vias coletoras de boa fluidez  que conectam bairros

- A Rua Imperatriz Leopoldina é uma via local, atualmente com baixo fluxo



Localização do Terminal Intermodal



Reabilitação urbana e de mobilidade em Novo Hamburgo

- Estação NH segue o padrão adotado na extensão da linha

- Circulação do trem em via suspensa, interferindo o mínimo possível na dinâmica da cidade

- Intervenção nas áreas sob a elevada do trem: 

ciclovias

jardins 

áreas de lazer 

recuperação dos cursos d’água 



- Adequação do terminal “paradão”

- Reorganização dos sistemas de transporte

- Integração dos ônibus urbanos com o novo sistema metroviário

- Revitalização da área central com o novo equipamento urbano 

Reabilitação urbana e de mobilidade em Novo Hamburgo



Reabilitação urbana e de mobilidade em Novo Hamburgo

Projeto de Reformulação do Transporte Coletivo Urbano de Novo Hamburgo

- Novo sistema estrutural de Transporte Público

- 4 linhas troncais vinculadas as estações do metrô

- Maior parte das linhas urbanas realizará integração 

na Estação NH, reforçando a necessidade de 

implantação do terminal intermodal



Reabilitação urbana e de mobilidade em Novo Hamburgo

Circulação do entorno

- Aumentar a largura da R. 5 de Abril e da Av. Nações Unidas
em frente ao terminal.

- Na R. 5 de Abril o alargamento servirá para abrigar a parada
dos ônibus metropolitanos.

- Na Av. Nações Unidas o espaço será usado para abrigar a
parada das Linhas Troncais Urbanas, ponto de taxi e
embarque e desembarque de veículos particulares.

- Nas ruas Marcilio Dias e Imperatriz Leopoldina o
alargamento viário será parcial.

- Na Marcilio Dias haverá uma faixa de desaceleração para
o acesso de automóveis ao estacionamento.

- Na R. Imperatriz Leopoldina haverá uma faixa de
aceleração para a saída do estacionamento de
automóveis e para abrigar a parada de ônibus
metropolitanos.

- Implantar sentido único na Rua 5 de Abril, entre a Rua 25
de Julho e Rua Imperatriz Leopoldina;

- Criar uma faixa exclusiva para ônibus na Rua 5 de Abril,
entre a Rua Imperatriz Leopoldina e Avenida Nações Unidas;

- Proibição de conversão à esquerda para quem circula na
Avenida Nações Unidas no sentido Sul-Norte na Rua 5 de
Abril.



Estudo preliminar – plano de massas

Plano Geral – Pavimento Térreo



Estudo preliminar – plano de massas

Plano Geral – Segundo Pavimento



Estudo preliminar – plano de massas

Plano Geral – Pavimento de estacionamento (1º e 2º subsolo)



Estudo preliminar – plano de massas

Plano Geral – Cortes esquemáticos



Estudo preliminar – plano de massas

Plano Geral – Volumetria 



Estudo preliminar – plano de massas

Plano Geral – Quadro de áreas



Legislação

- Plano Diretor,

- Estudo de Impacto de Vizinhança

- Código de Edificações de Novo Hamburgo

- Licenciamento ambiental (EIA/RIMA)

- NBR 9050 – Acessibilidade a Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos

- NBR 9077 – Saídas de emergência em edifícios

- NBR NM207 – Elevadores elétricos de passageiros

- NBR 13994 – Elevadores de passageiros

- NBR 14021 – Transporte – Acessibilidade no sistema de trem urbano ou metropolitano

- NBR 11742 – Porta corta-fogo para saída de emergência

- NR 23 – Proteção Contra Incêndios

Estudo preliminar – plano de massas



Conceito da proposta

- Hub intermodal: transferência entre os  deslocamentos em trem, ônibus, carros, bicicleta e pedestres, 

aliado a um centro comercial e de serviços 

- Promoção dos deslocamentos a pé
- Promoção dos deslocamentos em bicicleta
- Promoção do transporte coletivo por ônibus
- Promoção do intercambio do automóvel ao transporte público / desestímulo ao uso abusivo do 
automóvel privado

- Minimiza o consumo de energias não renováveis, a contaminação atmosférica, o ruído 
ambiental, a intrusão visual, os acidentes e o congestionamento urbano

- Potencializa e qualifica o adensamento populacional do entorno

Terminal  Intermodal de Novo Hamburgo

COMÉRCIO E SERVIÇOS DESENVOLVIMENTO URBANOMOBILIDADE URBANA

+ +

+++

PEDESTRESBICICLETAÔNIBUSAUTOMÓVEL

+

METRÔ





O projeto tem como objetivo a construção de um mall comercial e de um terminal de
ônibus urbano na futura estação da Trensurb na cidade de Novo Hamburgo, combinando a
exploração de atividades comerciais, culturais e sociais em novos espaços.

O objetivo do investimento é realizar o desenvolvimento das infraestruturas, edificações e
instalações incluídas no âmbito do projeto de construção do empreendimento.

A viabilidade do projeto está sujeita à captação de fundos suficientes para seu
desenvolvimento e requer recursos no montante de R$ 87,90 milhões que correspondem a
um investimento comprometido durante um período estimado de 30 anos, sendo o
período para recuperação do investimento inicial equivalente a 16 anos.

Descrição do projeto de investimento

Econômico Financeiro



A fórmula proposta para o contrato de concessão da área gera a obrigação mensal, por
parte do concessionário, do pagamento de uma outorga aqui estabelecida.

A proposta estudada prevê o pagamento de R$ 3,00 por m² de Área Bruta Locável (ABL) do
empreendimento.

A receita total, de acordo com as hipóteses comerciais do modelo, corresponderia a uma
receita média anual de R$ 442.204,20, e um total de R$ 12,38 milhões para a
administração. Estas quantias estão previstas e estão relacionadas a uma determinada
porcentagem estimada de comercialização dos espaços considerada conservadora. Estima-
se que a Trensurb poderá conceder o “naming rights” da estação e que isto resultaria em
uma outorga de aproximadamente R$ 100.000,00 ao ano.

Além do pagamento da outorga, o concessionário irá comprometer-se na execução da obra
de construção do terminal de ônibus urbano, estimada em R$ 5,85 milhões.

Receita pelo Contrato de Concessão

Econômico Financeiro



Área CUB (CAL- 8A)
FATOR 

MULTIPLICADOR
INVESTIMENTO 

1° Pavimento

Terminal de Ônibus Urbano 6.057,00 m² R$ 1.287,97 ,75 vezes R$ 5.850.925,72

Área de Mall 1.925,00 m² R$ 1.287,97 2,50 vezes R$ 6.198.355,63

Área Comercial e de Serviços - ABL 4.730,00 m² R$ 1.287,97 1,00 vezes R$ 6.092.098,10

Circulação Vertical 128,00 m² R$ 1.287,97 1,50 vezes R$ 247.290,24

Doca 442,00 m² R$ 1.287,97 1,00 vezes R$ 569.282,74

2° Pavimento

Área de Mall 2.138,00 m² R$ 1.287,97 2,50 vezes R$ 6.884.199,65

Área Comercial e de Serviços - ABL 7.553,00 m² R$ 1.287,97 1,00 vezes R$ 9.728.037,41

Funcionários Shopping 768,00 m² R$ 1.287,97 1,50 vezes R$ 1.483.741,44

Circulação Pública 474,00 m² R$ 1.287,97 2,00 vezes R$ 1.220.995,56

Sanitários 213,00 m² R$ 1.287,97 3,00 vezes R$ 823.012,83

1° Subsolo

Área de Mall 167,00 m² R$ 1.287,97 2,00 vezes R$ 430.181,98

Circulação Vertical 301,00 m² R$ 1.287,97 1,50 vezes R$ 581.518,46

Estacionamento - 224 vagas 7.613,00 m² R$ 1.287,97 1,25 vezes R$ 12.256.644,51

2° Subsolo

Área de Mall 167,00 m² R$ 1.287,97 2,00 vezes R$ 430.181,98

Circulação Vertical 301,00 m² R$ 1.287,97 1,50 vezes R$ 581.518,46

Estacionamento - 255 vagas 7.613,00 m² R$ 1.287,97 1,50 vezes R$ 14.707.973,42

Cobertura

Área Técnica 500,00 m² R$ 1.287,97 1,00 vezes R$ 643.985,00

Cobertura 11.146,00 m² R$ 1.287,97 ,20 vezes R$ 2.871.142,72

Demais Gastos 

Pagamento Trabalho Técnico 550.000,00

Projetos (3% do Custo Raso) R$ 2.148.032,58

Administração Obra (10% do Custo Raso) R$ 7.160.108,58

Eventuais (5% do Custo Raso) R$ 3.580.054,29

Obras de Acessos,  (2% do Custo Raso) R$ 1.432.021,72

Gastos Ambientais (1% do Custo Raso) R$ 1.432.021,72

TOTAL INVESTIDO

INVESTIMENTO POR ABL R$ 7.156,50

R$ 87.903.324,72

ORÇAMENTO PRELIMINAR

Econômico Financeiro



Hipóteses Econômicas gerais

Período de estudo 30 anos

Inflação Modelo sem inflação

Período de amortização dos investimentos em obras 30 anos

Impostos

PIS 0,65%

COFINS 3,00 %

ISSQN 5,00%

Lucro Presumido 32,00%

CSLL 9,00%

IRPJ 15,00%

Adicional IRPJ (Excesso de R$ 240.000) 10,00%

Econômico Financeiro



Receita:

Área Bruta Locável (ABL) – 12.283 m²
Meses de Cobrança de Aluguel ao ano – 13 meses
Preço de Aluguel Médio por ABL – R$ 45,00/m²
Estacionamento – R$ 5,00 por veículo (479 vagas/giro médio de 2 vezes)

Custos Operacionais:

Hipóteses Econômicas gerais

CUSTOS DE EXPLORAÇÃO

Centro comercial e de serviços

Inadimplência (% sb. Ingressos / Centro comercial e de serviços) – 1° ano 5,0%

Inadimplência (% sb. Ingressos / Centro comercial e de serviços) – Demais anos 3,0%

Taxa de Administração (% sb. Ingressos do Centro comercial e de serviços) 2,0%

Condomínio sobre Vacância R$ 50,00/m²

Despesas com Estacionamento (% sb. Ingressos do estacionamento) 30,0%

Econômico Financeiro



• O ano da ponta do financiamento é Ano 1/Ano 2.

• O payback (ano de retorno do investimento) no projeto está previsto para o Ano 18.

• A taxa interna de rentabilidade do projeto para o acionista está situada ao redor de 
4,60%. Esta taxa foi calculada depois de impostos e não considera o ganho    
inflacionário do período, ou seja, é a taxa real de rentabilidade.

Resultados

Econômico Financeiro




