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faseamento 



faseamento da intervenção 
ciclo a ciclo 

Habitação de 
interesse social 

Glebas com menos 
proprietários e 
usos ativos + 
vinculadas 

Investimento em 
bairros de renda 
média e baixa + 
conectividade 
geral 
 
Glebas com mais 
proprietários e 
usos ativos + 
vinculadas 

Tampão + 
vinculadas 
 
Transformação  
do setor Henry 
Ford 

Intervenções 
variadas fora de 
Projetos 
Estratégicos 



cenário temporal 
2026: durante o 2º ciclo 



cenário temporal 
2038: durante o 4º ciclo 



cenário temporal 
2046: situação final 



LAP 

operação urbana consorciada 

CAPACIDADE 
DE SUPORTE 

 

O que licenciaremos? 
adensamento construtivo de 5.853.726 m² 
setorizado e um programa de intervenções 
qualificadoras e mitigadoras  previstas para 
um período  de 30 anos. 



próximos passos  do diálogo social 

MAIO 2014 
• Reunião com os Subprefeitos da Mooca, Ipiranga, Vila Prudente e Sé 

 
MAIO-JULHO 2014 
• Discussões públicas do projeto organizadas por Subprefeitura, para conhecimento 

de demandas locais no âmbito de estudo 
• Reuniões temáticas com equipe técnica da Prefeitura para questões específicas. 
 
AGOSTO-SETEMBRO 2014 
•  Reuniões devolutivas para validação do projeto 
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