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AAPPRREESSEENNTTAAÇÇÃÃOO  
 
Inicialmente o desenvolvimento e o crescimento do município de São Paulo estruturaram-se pelo 
adensamento em torno das áreas lindeiras as estações do sistema ferroviário. Este fato é 
consequência do sistema de transporte adotado como primordial, o ferroviário.  
 
Desta forma, nas áreas adjacentes aos trilhos concentraram-se as atividades de uso industrial 
principalmente pelas facilidades de acesso e escoamento da produção. Outro ponto de destaque 
para a escolha destas áreas para desenvolvimento das atividades industriais foi à abundância 
de água, pois estas áreas localizam-se nas áreas de várzea do município e a oferta de terrenos 
em áreas planas e a preços mais acessíveis.  
 
A região da Operação Urbana Consorciada Água Branca corresponde a praticamente toda a 
área do distrito da Barra Funda, com exceção do polígono formado pelas ruas Ministro Godói, 
Turiassu, avenida Antártica e avenida Francisco Matarazzo que historicamente pela presença da 
ferrovia, teve seu uso associado a atividade industrial. 
  
A presença da ferrovia funciona como um divisor do tecido urbano na área do perímetro da 
Operação Urbana Consorciada Água Branca, onde ao norte da ferrovia, a estrutura fundiária 
local é caracterizada por quadras maiores e malha viária descontínua, como consequência do 
parcelamento da área para uso industrial. Destaca-se nesta região a presença de uma grande 
área institucional dividida entre as áreas utilizadas pelos centros de treinamento do Palmeiras e 
do São Paulo e a área ocupada pelo Centro de Educação de Trânsito da CET. Por outro lado, 
ao sul da ferrovia destaca-se a ocupação pelo uso residencial, resultando em quadras menores 
e traçado regular do sistema viário. 
 
Outro ponto que merece destaque é a baixa densidade populacional da área, caracterizando a 
região como o quarto distrito menos denso do município de São Paulo, com 23,98 habitantes por 
hectare, ao mesmo tempo em que apresenta ótima oferta da infraestrutura de transportes 
públicos, caracterizada pela presença do Terminal Intermodal Barra Funda. 
 
Neste contexto busca-se a readequação desta área, inserida na maior parte na várzea natural 
do rio Tietê e que, portanto necessita de adequações e soluções para os problemas de 
drenagem, readequação do sistema viário de forma a garantir a transposição da ferrovia, 
promoção do adensamento da área e a substituição em alguns setores do uso industrial pelos 
usos residenciais e de comércio e serviços. 
 
 

⇒ Identificação do Empreendedor 
 
 
• EMURB – Empresa Municipal de Urbanização 
• CNPJ n° 43.336.288/0001-82 
• C.C.M. 1.054.326-0 
• Endereço: rua São Bento n°405, 16° andar – conjunto 163-B – Centro. 

CEP: 01008-906 – São Paulo – SP 
Telefone: 3242-2622 – ramal 375 

• Contatos: Arquiteto: Vladir Bartalini (vbartalini@emurb.com.br) Arquiteto:  
Vladimir Avila (vavila@emurb.com.br) 
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⇒ Identificação da Empresa Responsável pela Elaboração do EIA/RIMA 
 
• WALM Engenharia e Tecnologia Ambiental Ltda. 
• CNPJ n° 67.632.216/0001-40 
• Endereço: Rua Apinagés, 1.100 - conjunto 609 – Perdizes. 

CEP: 05017-000 – São Paulo – SP 
Telefone (11) 3873-7006/ FAX (11) 3873-7020 

• Contatos: Geólogo: Jacinto Costanzo Júnior (jacinto@walmambiental.com.br)  
Arquiteta: Laura de Castro Lopes (laura@walmambiental.com.br) 

 
 
Este Estudo de Impacto Ambiental da Operação Urbana Consorciada Água Branca previsto no 
contrato firmado entre a Empresa Municipal de Urbanização – EMURB e a WALM Engenharia e 
Tecnologia Ambiental Ltda e corresponde ao item 4 do Termo de Referência aprovado pela 
SVMA-DECONT em 12 de dezembro de 2007.  
 
O presente Estudo de Impacto Ambiental – EIA esta organizado em quatro volumes, a saber: 
 
Volume I:  
 
Capítulo I - Caracterização do Empreendimento 
Capítulo II – Diagnóstico Ambiental: Meio Físico  
 
Volume II: 
 
Capítulo II – Diagnóstico Ambiental: Meio Físico (continuação) 
Capítulo II – Diagnóstico Ambiental: Meio Biótico. 
Capítulo II – Diagnóstico Ambiental: Meio Socioeconômico 
 
Volume III:  
 
Capitulo II - Diagnóstico Ambiental: Meio Socioeconômico (continuação) 
 
Volume IV: 
 
Capitulo II - Diagnóstico Ambiental: Meio Socioeconômico (continuação) 
Capítulo III – Prognóstico Ambiental  

Identificação e Avaliação de Impactos Ambientais 
Monitoramento Ambiental 
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1.)   OBJETO DO LICENCIAMENTO 
 
O crescimento urbano do município de São Paulo desenvolveu-se a partir de 1870, como 
consequência de três fatores: a circulação da riqueza proveniente da produção cafeeira 
realizada no interior do Estado e escoada por meio das ferrovias até o porto de Santos e 
passando pela capital; a imigração européia em substituição ao trabalho escravo nas lavouras; 
investimento de parte dos excedentes adquiridos com a produção agrícola para a produção de 
bens manufaturados, resultando em um processo de industrialização concentrado inicialmente 
na cidade de São Paulo. 
 
A área que atualmente corresponde ao distrito da Barra Funda, por volta de 1850, correspondia 
a uma única propriedade, a Fazenda Iguape, propriedade do Barão de Iguape. Como 
consequência do crescimento da cidade esta fazenda foi posteriormente loteada em chácaras 
menores, sendo que uma delas denominada, Chácara Carvalho pertenceu a um neto do Barão 
de Iguape, o Conselheiro Antônio Prado, que se tornou prefeito da cidade de São Paulo no ano 
de 1899.  
 
A localização da Barra Funda, vizinha ao bairro de Campos Elíseos, local de moradia da elite 
paulistana, foi determinante para o povoamento da área, primeiramente por imigrantes italianos, 
que trabalhavam na ferrovia ou em serralherias e oficinas mecânicas. 
 
A partir de 1875, com a inauguração da Estação Barra Funda da Estrada de Ferro Sorocabana, 
o desenvolvimento no bairro é impulsionado, visto que a região ganha uma importância como 
ponto de escoamento da produção cafeeira do interior para o porto de Santos. A localização da 
estação funciona como um fator determinante para a ocupação do bairro, isto é, a população 
que passa a morar no bairro, instala-se nas áreas aos arredores da estação. Processo 
intensificado a partir de 1892 com a inauguração da São Paulo Railway, na área que atualmente 
localiza-se o Viaduto Pacaembu.  
 
Este processo de ocupação das áreas próximas as estações de trem, observado na região, 
ocorreu em outras localidades do município onde existiam estações e foi importante para que a 
partir de 1920 fosse implantado o transporte de passageiros. A partir de 1929, com a crise da 
Bolsa a atividade cafeeira entrou em declínio e a presença da ferrovia possibilitou a implantação 
da atividade industrial na região, pois a proximidade da linha férrea facilitava o escoamento da 
produção. Dessa forma, a Barra Funda tornou-se uma importante área industrial para o 
município de São Paulo e ao mesmo tempo um bairro operário, pois muitos proprietários de 
indústrias construíram vilas operárias para moradia de seus empregados.  
 
Inicialmente instalaram-se pequenas fábricas de caráter familiar que produziam tintas de 
escrever, por exemplo, e outras de grande porte, como por exemplo, as têxteis, químicas e 
metalúrgicas. A partir de 1945 com a implementação do processo de substituição do modo de 
transporte padrão, a ferrovia, pela rodovia, ocorre o deslocamento da atividade industrial para as 
áreas próximas as rodovias de forma a facilitar o escoamento da produção.  
 
Algumas indústrias, que foram instaladas na Barra Funda, transferiram-se para outras regiões 
da cidade, próximas as rodovias Presidente Dutra, Régis Bittencourt, Castelo Branco, entre 
outras. Atualmente permanecem na área predominantemente indústrias têxteis e gráficas. Como 
resultado deste deslocamento locacional de funções econômicas dentro do município tornou-se 
necessário a readequação da área às novas dinâmicas econômicas e sociais. Como no caso da 
região da Barra Funda, o parcelamento da área foi condicionado inicialmente a atividade 
industrial, como consequência na porção territorial inserida entre o rio Tietê e a ferrovia os lotes 
são grandes e as quadras extensas. Para a instalação de novas atividades em substituição as 
anteriores de caráter industrial, tornam-se necessárias algumas adequações, uma vez que as 
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novas atividades não demandam áreas tão grandes e, portanto algumas áreas podem se tornar 
subutilizadas. 
 
A construção do Elevado Costa e Silva, o Minhocão, inaugurado em 1970, obra viária 
responsável pela ligação Leste-Oeste do município contribuiu para a deteriorização da região, a 
construção ficou muito próxima aos edifícios do entorno provocando problemas como a poluição 
sonora e a do ar. Além das edificações do entorno imediato, a região da Barra Funda também foi 
afetada pelo Minhocão o que acarretou na desvalorização de terrenos e imóveis. Processo 
contrário ao que ocorreu no bairro de Perdizes, onde os preços têm aumentado.  
 
O deslocamento de algumas indústrias da região da Barra Funda, a presença de transporte 
público de massa sobre trilhos (metrô e trem), a presença de equipamentos culturais e de lazer, 
vêm despertado um novo interesse na área, com a procura por áreas para a implantação de 
empreendimentos de uso residencial. 
 
Porém, conforme dito anteriormente, devido ao processo histórico de uso e ocupação do solo a 
área precisa de algumas adequações e como a readequação de áreas urbanas é função do 
poder público, torna-se necessária a intervenção do Estado no local. Para viabilizar esta 
intervenção a legislação urbanística vem sendo consolidada para garantir condições ao pleno 
exercício desta função, pois a urbanização e o desenvolvimento das cidades é um processo 
dinâmico que sempre precisa ser repensado.  
 
A política urbana foi inserida na Constituição Federal de 1988, em dois artigos, 182 e 183, 
posteriormente em 2001 foi regulamentada com a aprovação da Lei Federal n°10.257/01, o 
Estatuto da Cidade. Esta lei regulamentou a utilização de alguns instrumentos urbanísticos 
como, direito de preempção, outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso, 
consubstanciados nas Operações Urbanas Consorciadas e utilizados para viabilizar a 
recuperação das áreas municipais sejam para adequá-las a novos usos ou para conter a 
deteriorização, entre outros.  
 
O conceito de Operação Urbana e a ideia da parceria publica-privada surgiram na Europa e nos 
Estados Unidos na década de 70, como forma de minimizar os problemas causados pelo 
crescente déficit de arrecadação do Estado, decorrentes do aumento do desemprego, alto custo 
de manutenção do Estado-Providência e pela crise fiscal. Estes problemas são consequências 
das transformações geradas pela reestruturação produtiva e a saturação do modelo fordista-
taylorista (MARICATO e FERREIRA, 2002).  
 
CASTRO (2006), considera que em São Paulo as operações urbanas foram introduzidas pela 
primeira vez, como um instrumento de planejamento urbano, durante a gestão Mário Covas 
(1983-1985), no projeto do Plano Diretor de 1985. Porém, o autor destaca que este instrumento 
só foi efetivado na gestão seguinte, Jânio Quadros (1985-1988), em um instrumento 
denominado Operação Urbana Interligada e incluído no Plano Diretor aprovado em 1988.  
 
Na gestão de Mário Covas (1983-1985), foram propostas 35 Operações Urbanas, entre as quais 
a Barra Funda que consistiam em um instrumento para viabilizar a aplicação de recursos da 
iniciativa privada para o financiamento de obras públicas, principalmente para produção de 
habitações (CASTRO, 2006).  
 
Com a promulgação da Lei Orgânica do Município de São Paulo em 04/04/1990, as operações 
urbanas foram definidas de acordo com o previsto no artigo n°152: 
 

Art. 152 - O Município poderá, na forma da lei, obter recursos junto à iniciativa privada 
para a construção de obras e equipamentos, através das operações urbanas. 
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Em julho de 2001 com a aprovação da Lei Federal n°10.257/01, são estabelecidas as diretrizes 
gerais da política urbana e introduzida de maneira definitiva o conceito de operações urbanas 
consorciadas: 
 

 § 1° Considera-se operação urbana consorciada o conjunto de intervenções e medidas 
coordenadas pelo Poder Público Municipal, com a participação dos proprietários, 
moradores, usuários permanentes e investidores privados, com o objetivo de alcançar 
em uma área transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a valorização 
ambiental. 

 
No município de São Paulo a utilização deste instrumento urbanístico vem ganhando força a 
partir da necessidade crescente da readequação de áreas degradadas do ponto de vista 
urbanístico, podendo ser classificadas como áreas subutilizadas dentro da maior metrópole do 
país. Enfatizando assim a importância da gestão participativa do controle urbanístico. 
 
A implantação de Operações Urbanas justifica-se ainda pelo seu potencial de arrecadação e 
possibilidade da recuperação de áreas degradadas com a utilização de recursos obtidos do 
capital privado. 
 
Outro ponto que merece destaque é a baixa densidade populacional da área do distrito da Barra 
Funda, caracterizando a região como o quarto distrito menos denso do município de São Paulo, 
com 23,98 habitantes por hectare, ao mesmo tempo em que apresenta ótima oferta da 
infraestrutura de transportes públicos, caracterizada pela presença do Terminal Intermodal Barra 
Funda. 
 
Neste contexto busca-se a readequação desta área, inserida na maior parte na várzea natural 
do rio Tietê e que, portanto necessita de adequações e soluções para os problemas de 
drenagem, readequação do sistema viário de forma a melhorar as condições para a 
transposição da ferrovia, promoção do adensamento populacional da área e a substituição em 
alguns setores do uso industrial pelos usos residenciais e de comércio e serviços. 
 
Pelo exposto, constitui objeto do licenciamento: 
 
• Os parâmetros de adensamento demográfico e construtivo propostos, resultantes da 

destinação dos estoques de área adicional de construção; 
 
• Os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, resultantes da nova configuração 

espacial prevista no Plano Urbanístico e dos instrumentos de controle estabelecidos no 
projeto de lei da Operação Urbana Consorciada Água Branca; 

 
• Os instrumentos de indução da ocupação do solo; 
 
• As formas de gestão compartilhada; 
 
• O conjunto de intervenções no meio físico, estabelecidas no Plano Urbanístico e no projeto 

de lei da Operação Urbana Consorciada Água Branca. 
 
 
2.)  Informações Gerais e Caracterização do Empreendimento 
 
 
O perímetro da Operação Urbana Consorciada Água Branca inicia-se na confluência da avenida 
Presidente Castelo Branco com a rua Professor Joaquim M. de Camargo; segue pela rua 
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Joaquim M. de Camargo, avenida Doutor Abrão Ribeiro, viaduto Pacaembu, avenida Pacaembu, 
rua Paraguaçu, rua Traipu, rua Turiaçu, rua Ministro Godoy, avenida Francisco Matarazzo, 
viaduto Antártica, avenida Antártica, rua Turiassu, avenida Pompéia, rua Carlos Vicari, avenida 
Santa Marina, avenida Comendador Martinelli, avenida Presidente Castelo Branco até o ponto 
inicial, conforme Figura 2-1 - Perímetro Operação Urbana Consorciada Água Branca. 
 
 

 
 

Fonte: Empresa Municipal de Urbanização – EMURB, 2009. 
Figura 2-1 - Perímetro Operação Urbana Consorciada Água Branca 

 
 
A Empresa Municipal de Urbanização – EMURB foi a responsável pela elaboração do Plano 
Urbanístico da área do perímetro da Operação Urbana Consorciada Água Branca, no qual são 
propostas um total de 56 (cinquenta e seis) intervenções, sejam viárias, aberturas de novas vias 
ou alargamento do viário existente; implantações de áreas verdes, obras de drenagem e a 
implantação de áreas de Habitação de Interesse Social – HIS. O conceito do Plano Urbanístico é 
apresentado na Figura 2-2 – Plano Urbanístico – visão do conjunto, a seguir. 
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Fonte: Empresa Municipal de Urbanização – EMURB, 2009. 
Figura 2-2 – Plano Urbanístico – visão do conjunto 

 
 

⇒ Histórico do Empreendimento 
 
 
O processo histórico de urbanização da área correspondente ao perímetro da Operação Urbana 
Consorciada Água Branca, ao norte da ferrovia, entre a marginal do rio Tietê e a linha férrea, foi 
baseado no desenvolvimento da atividade industrial. Como resultado, verifica-se o parcelamento 
do solo em lotes grandes e quadras extensas, e consequentemente, o traçado é irregular e a 
ocupação mais esparsa. 
 
Por outro lado, a urbanização ao sul da ferrovia, na porção localizada entre a linha férrea e o 
bairro de Perdizes, caracteriza-se pelo uso predominantemente residencial o que resultou em 
lotes e quadras menores, e consequentemente em um traçado regular e um maior 
adensamento. As diferenças entre as ocupações ao norte e ao sul da ferrovia são bem visíveis 
ao se observar a Figura 2-3 – Diferença do Parcelamento do Solo ao norte e ao sul da Ferrovia. 
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Fonte: Empresa Municipal de Urbanização – EMURB, 2009. 

Figura 2-3 – Diferença do Parcelamento do Solo ao norte e ao sul da Ferrovia 
  
Com o crescimento do município de São Paulo e a alteração do modelo de transporte padrão 
nacional, o ferroviário, pelo rodoviário, algumas indústrias instaladas na porção norte da ferrovia 
transferiram-se para outras regiões mais próximas as rodovias. Como resultado deste processo 
verifica-se na área alguns lotes subutilizados ou terrenos atualmente vagos, como por exemplo, 
a antiga Gleba da Telefônica, propriedade da Tecnisa desde 2007.  
 
Destaca-se na região a grande oferta de transportes públicos, incluindo os transportes sobre 
trilho: Linha 3 - linha vermelha do metrô, que corta a região no sentido leste-oeste e, linhas 7-
Rubi e 8-Diamante da CPTM (SAVELLI e RIGHI, 2007). 
 
A combinação da alteração de usos com a disponibilidade de transportes coletivos resultou na 
intenção de readequação da área. Conforme citado previamente, a primeira tentativa de 
readequação urbanística a partir da utilização de instrumentos urbanísticos foram as Operações 
Urbanas do Plano Diretor da gestão Mário Covas em 1985, o qual incluía entre um total de 35 
operações, a Operação Urbana Barra Funda (FIX, 2000). 
 
Em 05 de abril de 1990 foi aprovada a Lei Orgânica do Município de São Paulo, o objetivo desta 
lei é o de organizar o exercício do poder e fortalecer as instituições democráticas e os direitos da 
pessoa humana. Nesta lei fica definido no artigo 152 o conceito de operação urbana: 
 

“Art. 152 - O Município poderá, na forma da lei, obter recursos junto à iniciativa privada 
para a construção de obras e equipamentos, através das operações urbanas.” 
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Durante a gestão Paulo Maluf (1993-1996), foi promulgada em 1995 a Lei n° 11.774, como 
forma de readequar em termos urbanísticos a região do distrito da Barra Funda. Nesta lei foram 
estabelecidas as diretrizes e os mecanismos para a implantação da Operação Urbana Água 
Branca. Define o programa de melhorias previsto para a área objeto da Operação, e dá outras 
providências.  
 
De acordo com a lei supracitada o objetivo geral da Operação Urbana Água Branca era 
“promover o desenvolvimento urbano e melhorar a qualidade de vida dos atuais e dos futuros 
moradores da área objetivada, promovendo a valorização da paisagem urbana, a melhoria da 
infraestrutura e da sua qualidade ambiental”.  
 
Os objetivos específicos da Operação Urbana Água Branca eram: 
 
• Estimular e promover o adensamento e novo uso e ocupação da área; 
• A ocupação dos vazios urbanos; 
• A preservação dos bens históricos; 
• Melhoria e complementação do sistema de drenagem; 
• Alteração, ampliação e implantação de sistema viário;  
• Criação de espaços públicos, áreas verdes e permeáveis.  
 
2.1)   Antecedentes do Projeto 
 
Em 1996 foi aprovada pela Câmara Técnica de Legislação Urbanística – CTLU, a primeira 
proposta de adesão desta etapa da Operação Urbana, qual seja, o projeto do Centro 
Empresarial Água Branca, no qual estavam previstas a construção de 13 torres de escritórios, 
em um terreno com área total de 73.795 m2, na Avenida Francisco Matarazzo, entre os viadutos 
Antártica e Pompéia. Porém somente quatro torres foram edificadas até o momento e a 
contrapartida paga para a prefeitura municipal foi utilizada para a construção da avenida Auro 
Soares de Moura Andrade até a avenida Santa Marina e algumas melhorias em diferentes 
pontos da avenida Francisco Matarazzo. Ainda no ano de 1995 foi aprovado o pedido para o 
Colégio das Américas (ver desenho BE053B028). 
 
A partir da análise dos dados da Tabela 2.1-1 – Estoque consumido até 30/06/2009, verifica-se 
um incremento nas aprovações de novos empreendimentos na área do perímetro da Operação 
Urbana, a partir de 2002, ano em que foi aprovado o pedido para a construção do Bourbon 
Shopping. (ver desenho BE053B028). 
 
Verifica-se também na Tabela 2.1-1 que no setor B (Figura 2.2.1-1, página 19), os pedidos 
aprovados de utilização de estoques foram somente para o uso não residencial, contrário ao 
setor E, que só foram aprovados pedidos de estoques para usos residenciais. Os dados da 
Tabela 2.1-1, indicam a tendência pela procura por empreendimentos de uso residencial entre 
2004 e 2007, demonstrando uma nova tendência de uso para a área. Destacam-se na região os 
pedidos para empreendimentos para o uso misto, isto é, empreendimentos de torres de 
escritórios e residenciais juntas.  
 
De acordo com dados da EMURB representados na Tabela 2.1-2, estão em análises pedidos 
para empreendimentos nos setores A, B e C de um total de 12 empreendimentos em análise 
onde 50% são para consumo de estoques residenciais.  
 
Os dados apresentados na Tabela 2.1-3 indicam o total de estoques consumidos até 
01/03/2010, os quais estão representados no desenho BE053B028, com exceção das linhas 
assinaladas em azul, as quais, correspondem a propostas aprovadas entre 2008 e 2009. Na 
Tabela 2.1-4 são disponibilizados os dados do total de estoque atualmente em análise, o 
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interessante é observar que somente estão em análise propostas para o subsetor B, área 
próxima do local onde encontra-se em fase de projeto a implantação da Linha 6 – Laranja do 
metrô, o que pode indicar uma valorização da área. 
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Tabela 2.1-1 

Estoque Consumido – 30/06/2009 
 

Setor Nº Despacho Empresa Nº Processo Área Adicional - Residencial 
(m²) 

Área Adicional - 
Não Residencial 

(m²) 

Área 
Adicional - 
Total (m²) 

SEMPLA.CTLU/223/2007 Colorado Investimentos 
Imobiliários Ltda 2006-0.211.907-0 20337,38 16435,73 36773,11 

SEMPLA.CTLU/252/2007 Alcebíades de Mendonça 
Athaíde 2006-0.275.056-0 - 480 480 

SEMPLA.CTLU/251/2007 Klabin Segal Investimentos e 
Participações Ltda 2007-0.053.799-2 20409,6 - 20409,6 

A 

TOTAL     40746,98 16915,73 57662,71 

SEMPLA.CTLU/117/2005 GMK Empreendimentos e 
Participações Ltda 2003-0.326.035-8 - 621 621 

SEMPLA.CTLU/184/2006 Aroeira Imóveis Ltda 2004-0.107.600-4 - 3041,04 3041,04 
B 

TOTAL     - 3662,04 3662,04 
  Ricci - lotes 5, 6, 7 e 8 1995-0.009.609-9 - 57828,24 57828,24 

SEMPLA.CTLU/118/2005 Klabin Segall S/A 2004-0.267.434-7 9505,03 - 9505,03 

SEMPLA.CTLU/215/2006 MAC Investimentos e 
Participações Ltda 2005-0.021.276-3 9427,43 - 9427,43 

SEMPLA.CTLU/211/2006 Setin Empreendimentos 
Imobiliários Ltda 2006-0.155.058-3 23125 - 23125 

SEMPLA.CTLU/241/2007 Maria Cecília Martins Dias 2006-0.249.935-2 - 758,63 758,63 

SEMPLA.CTLU/240/2007 Espaço Negócios Imobiliários 
Ltda 2006-0.298.898-1 - 776,88 776,88 

C 

TOTAL     42057,46 59363,75 101421,21 
SEMPLA.CTLU/673/1998 Colégio das Américas 1995-0.009.956-0 - 614,82 614,82 

SEMPLA.CNLU/1107/2003 Companhia Zaffari Com. e 
Ind. / Shopping Bourbon 2002-0.052.644-4 - 47275,18 47275,18 

SEMPLA.CTLU/244/2007, reti-
ratificado Despacho 295/2008 

Plaza Shopping 
Empreendimentos Ltda 2002-0.187.760-7 - 6580,12 6580,12 

D 

SEMPLA.CTLU/210/2006 Construtora Tarjab Ltda 2003-0.334.976-6 2669,79 - 2669,79 
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Setor Nº Despacho Empresa Nº Processo Área Adicional - Residencial 
(m²) 

Área Adicional - 
Não Residencial 

(m²) 

Área 
Adicional - 
Total (m²) 

SEMPLA.CTLU/254/2007 Helbor Empreendimentos 
Imobiliários Ltda 2007-0.083.697-3 2970 - 2970 

SEMPLA.CTLU/275/2008 Companhia Zaffari Com. e 
Ind. / Shopping Bourbon 2008-0.129.676-1 - 4013,32 4013,32 

TOTAL     5639,79 58483,44 64123,23 

SEMPLA.CTLU/078/2004 Exto Incorporações e 
Empreendimentos Ltda 2003-0.290.158-9 3096 - 3096 

SEMPLA.CTLU/123/2005 Quality Investimentos 
Imobiliários 2003-0.307.564-0 2763,32 - 2763,32 

SEMPLA.CTLU/105/2004 Construtora Shpaisman Ltda 2004-0.160.787-5 1119,26 - 1119,26 

SEMPLA.CTLU/253/2007 Ralien Empreendimentos 
Imobiliários Ltda 2005-0.013.979-9 5857,72 - 5857,72 

SEMPLA.CTLU/263/2007 Albert Ammar e Gamila 
Ammar 2006-0.280.568-2 2583,56 - 2583,56 

E 
  
  
  
  
  

SEMPLA.CTLU/278/2008 Alimonti Comercial e 
Construtora Ltda 2007-0.148.814-6 3760 - 3760 

  TOTAL     19179,86 - 19179,86 
TOTAL Geral     107.624,09 138.424,96 246.049,05 
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Tabela 2.1-2 

Estoque em Análise – 31/07/2009 
 

Setor Empresa Nº Processo Área Adicional - 
Residencial (m²) 

Área Adicional - Não Residencial 
(m²) 

Área Adicional - Total 
(m²) 

Luiz Roberto Camps 2007-0.320.435-811/10/2007 - 5024,02 5024,02 

PERSOL Indústria Metalurgica Ltda 2008-0.372.856-116/12/2008 4874 - 4874 

ALSA Administradora de Bens Ltda 2009-0.130.990-305/05/2009 - 1943,02 1943,02 
A 

TOTAL   4874 6967,04 11841,04 
Gam Empreend. Particip 2007-0.373.419-505/12/2007 - 9.599,44 9.599,44 

Tecnisa 2006-0.334.740-813/12/2006 134.989,99 - 134.989,99 
Windsor Investimentos Imobiliários 

Ltda 2008-0.309.979-314/10/2008 
48.651,39 - 48.651,39 

Windsor Investimentos Imobiliários 
Ltda 2008-0.309.966-114/10/2008 36.358,62 - 36.358,62 

B 

TOTAL   220.000,00 9.599,44 229.599,44 

Jacarandá Incorporadora Ltda E 
Tapirapé Empreendimentos 

Imobiliários 
2006-0.341.169-620/12/2006 17.441,02 - 17.441,02 

Jacarandá Incorporadora Ltda E 
Tapirapé Empreendimentos 

Imobiliários 
2006-0.341.172-620/12/2006 - 16.871,82 16.871,82 

Klabin Segall / Cdg 2008-0.201.878-104/07/2008 - 71.359,24 71.359,24 
DPMC Incorporadora 2008-0.375.716-222/12/2008 5.171,56 - 5.171,56 

SONDA Supermercados 
Exportação e Importação Ltda 2009-0.143.949-115/05/2009 - 3.072,48 3.072,48 

C 

TOTAL   22.612,58 91.303,54 113.916,12 
TOTAL Geral   247.486,58 107.870,02 355.356,60 
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Tabela 2.1-3 
Estoque Consumido – 01/03/2010 

 

Setor Nº Despacho Empresa Nº Processo Área Adicional - Residencial 
(m²) 

Área Adicional - 
Não Residencial 

(m²) 

Área 
Adicional - 
Total (m²) 

SEMPLA.CTLU/223/2007 Colorado Investimentos 
Imobiliários Ltda 2006-0.211.907-0 20.337,38 16.435,73 36.773,11 

SEMPLA.CTLU/252/2007 Alcebíades de Mendonça 
Athaíde 2006-0.275.056-0 - 480,00 480,00 

SEMPLA.CTLU/251/2007 Klabin Segal Investimentos e 
Participações Ltda 2007-0.053.799-2 20.409,60 - 20.409,60 

SMDU.CTLU/012/2009 PERSOL Indústria 
Metalurgica Ltda 2008-0.372.856-1 4.874,14  4.874,14 

SEMPLA.CTLU/285/2008 
SMDU.CTLU/014/2009 Luiz Roberto Camps 2007-0.320.435-81 5.024,02 5.024,02 

SMDU.CTLU/020/2009 ALSA Administradora de 
Bens Ltda 

2009-0.130.990-3 
05/05/2009 1.943,02 1.943,02 

A 

TOTAL     45.621,12 23.882,77 69.503,89 

SEMPLA.CTLU/117/2005 GMK Empreendimentos e 
Participações Ltda 2003-0.326.035-8 - 621,00 621,00 

SEMPLA.CTLU/184/2006 Aroeira Imóveis Ltda 2004-0.107.600-4 - 3.041,04 3.041,04 
B 

TOTAL     - 3.662,04 3.662,04 
  Ricci - lotes 5, 6, 7 e 8 1995-0.009.609-9 - 57828,24 57828,24 

SEMPLA.CTLU/118/2005 Klabin Segall S/A 2004-0.267.434-7 9505,03 - 9505,03 

SEMPLA.CTLU/215/2006 MAC Investimentos e 
Participações Ltda 2005-0.021.276-3 9427,43 - 9427,43 

SEMPLA.CTLU/211/2006 Setin Empreendimentos 
Imobiliários Ltda 2006-0.155.058-3 23125 - 23125 

SEMPLA.CTLU/241/2007 Maria Cecília Martins Dias 2006-0.249.935-2 - 758,63 758,63 

SEMPLA.CTLU/240/2007 Espaço Negócios Imobiliários 
Ltda 2006-0.298.898-1 - 776,88 776,88 

C 

SEMPLA.CTLU/283/2008 
Jacarandá Incorporadora Ltda 
E Tapirapé Empreendimentos 

Imobiliários 

2006-0.341.169-
620/12/2006 17.441,02 - 17.441,02 
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Setor Nº Despacho Empresa Nº Processo Área Adicional - Residencial 
(m²) 

Área Adicional - 
Não Residencial 

(m²) 

Área 
Adicional - 
Total (m²) 

SEMPLA.CTLU/284/2008 
SMDU.CLTU/013/2009 

Jacarandá Incorporadora Ltda 
E Tapirapé Empreendimentos 

Imobiliários 

2006-0.341.172-
620/12/2006 - 16.871,82 16.871,82 

SMDU.CTLU/019/2009 DPMC Incorporadora 2008-0.375.716-
222/12/2008 5.171,56 - 5.171,56 

SMDU.CLTU/031/2009 SONDA Supermercados 
Exportação e Importação Ltda

2009-0.143.949-1 
15/05/2009 - 3.320,27 3.320,27 

TOTAL     64.670,04 79.555,84 144.225,88 
SEMPLA.CTLU/673/1998 Colégio das Américas 1995-0.009.956-0 - 614,82 614,82 

SEMPLA.CNLU/1107/2003 Companhia Zaffari Com. e 
Ind. / Shopping Bourbon 2002-0.052.644-4 - 47275,18 47275,18 

SEMPLA.CTLU/244/2007, reti-
ratificado Despacho 295/2008 

Plaza Shopping 
Empreendimentos Ltda 2002-0.187.760-7 - 6580,12 6580,12 

SEMPLA.CTLU/210/2006 Construtora Tarjab Ltda 2003-0.334.976-6 2669,79 - 2669,79 

SEMPLA.CTLU/254/2007 Helbor Empreendimentos 
Imobiliários Ltda 2007-0.083.697-3 2970 - 2970 

SEMPLA.CTLU/275/2008 Companhia Zaffari Com. e 
Ind. / Shopping Bourbon 2008-0.129.676-1 - 4013,32 4013,32 

D 

TOTAL     5.639,79 58.483,44 64.123,23 

SEMPLA.CTLU/078/2004 Exto Incorporações e 
Empreendimentos Ltda 2003-0.290.158-9 3.096,00 - 3.096,00 

SEMPLA.CTLU/123/2005 Quality Investimentos 
Imobiliários 2003-0.307.564-0 2.763,32 - 2.763,32 

SEMPLA.CTLU/105/2004 Construtora Shpaisman Ltda 2004-0.160.787-5 1.119,26 - 1.119,26 

SEMPLA.CTLU/253/2007 Ralien Empreendimentos 
Imobiliários Ltda 2005-0.013.979-9 5.857,72 - 5.857,72 

SEMPLA.CTLU/263/2007 Albert Ammar e Gamila 
Ammar 2006-0.280.568-2 2.583,56 - 2583,56 

E 
  
  
  
  
  

SEMPLA.CTLU/278/2008 Alimonti Comercial e 
Construtora Ltda 2007-0.148.814-6 3.760,00 - 3.760,00 

  TOTAL     19.179,86 - 19.179,86 
TOTAL Geral     135.110,81 165.584,09 300.694,90 
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Tabela 2.1-4 

Estoque em Análise – 01/03/2010 
 

Setor Empresa Nº Processo Área Adicional - 
Residencial (m²) 

Área Adicional - Não 
Residencial (m²) 

Área Adicional - Total 
(m²) 

Situação 

Gam Empreend. Particip 2007-0.373.419-505/12/2007 - 9.599,44 9.599,44
Análise 

Processo 

Tecnisa 2006-0.334.740-813/12/2006 216.572,31 - 216.572,31
Análise 

Processo 
Windsor Investimentos Imobiliários 

Ltda 2008-0.309.979-314/10/2008 
38.636,77 - 38.636,77

Análise 
Processo 

Windsor Investimentos Imobiliários 
Ltda 2008-0.309.966-114/10/2008 31.774,63 - 31.774,63

Análise 
Processo 

Sony Brasil Ltda. 2009-0.235.993 - 544,82 544,82
Análise 

Processo 

TOTAL   286.983,71 10.144,26 297.127,97  

Klabin Segall / Cdg 2008-0.201.878-104/07/2008 - 77.354,93 77.354,93 Análise 
Processo 

SONDA Supermercados 
Exportação e Importação Ltda 2009-0.143.949-115/05/2009 - 3.320,27 3.320,27

Análise 
Processo 

B 

TOTAL   80.675,20 80.675,20  

TOTAL Geral   286.983,71 90.819,46 377.803,17  
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Fonte: Empresa Municipal de Urbanização – EMURB, 2009. 
Figura 2-4 – Evolução do Número de Propostas 

 
Na Figura 2-4 – Evolução do Número de Propostas é possível identificar a evolução das 
propostas especificadas em números nas tabelas anteriores, ressaltando o crescimento no 
número de adesões a partir de 2003, porém com destaque para o ano de 2006. 
 
A partir de 2001, com a aprovação do Estatuto das Cidades, Lei Federal n°10.257, define-se 
como um dos instrumentos da política urbana as Operações Urbanas Consorciadas: 
 

§ 1° Considera-se operação urbana consorciada o conjunto de intervenções e medidas 
coordenadas pelo Poder Público municipal, com a participação dos proprietários, 
moradores, usuários permanentes e investidores privados, com o objetivo de alcançar 
em uma área transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a valorização 
ambiental. 

 
No parágrafo 2° são definidas as medidas previstas para este tipo de reurbanização de áreas 
urbanas, entre as quais, fica definida a necessidade de Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança 
- EIV, porém de acordo com a Resolução CONAMA n°01/86, projetos urbanísticos acima de 100 
ha necessitam da elaboração de Estudo de Impacto Ambiental. Como a área da Operação 
Urbana corresponde a 540 ha torna-se obrigatória a elaboração do referente estudo.  
 
Portanto com a promulgação do Estatuto das Cidades e a definição de Operações Urbanas 
Consorciadas, criou-se a necessidade da revisão da Operação Urbana Água Branca para 
adequá-la aos novos parâmetros, como a gestão compartilhada com a sociedade civil e a 
possibilidade de utilização dos Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPACs. 
 
2.2)  Caracterização das Intervenções Propostas 
 
2.2.1)  Localização das Intervenções  
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A área de abrangência da Operação Urbana Consorciada Água Branca corresponde 
praticamente à área do distrito da Barra Funda, excetuando-se o polígono constituído pelas 
seguintes vias: Ministro Godói, Turiassu, avenida Antártica, viaduto Antártica e avenida 
Francisco Matarazzo, conforme mapa de localização (AB015P001-0). 
 
O perímetro foi definido na Lei n° 11.774/95 e sua manutenção para o novo projeto de lei é 
baseado em diretrizes legais estabelecidas no Plano Diretor Estratégico, Lei n° 13.430/02, que 
no parágrafo 2° do artigo 225 estabelece propostas para novas operações urbanas, a saber, Vila 
Leopoldina e Diagonal Norte, as quais são limítrofes da operação urbana objeto deste trabalho. 
 
Na Lei n° 11.774/95 foram definidas sete diretrizes urbanísticas no artigo 4°: 

I - Promover o adensamento e a restruturação da área, pelo estabelecimento de novos padrões 
de uso e ocupação do solo, visando o controle do uso industrial, a oferta de empregos no setor 
terciário e de unidades residenciais, e a produção de habitações de interesse social para 
assentamento da população favelada residente no perímetro; 

II - Promover a otimização na utilização da oferta de transporte coletivo e dos equipamentos 
culturais e de lazer alocados na área; 

III - Induzir a ocupação racional dos grandes terrenos vazios existentes na região, pelo 
reparcelamento do solo e da alteração, ampliação e implementação do sistema viário local, 
tendo em vista as novas diretrizes de uso e ocupação do solo propostas. 

IV - Viabilizar a melhoria e a expansão do sistema de drenagem na área da Operação e em suas 
imediações; 

V - Viabilizar a implantação de equipamentos coletivos e de áreas verdes, tendo em vista o 
atendimento da população e à melhoria da qualidade ambiental; 

VI - Garantir à população padrões ambientais e paisagísticos adequados, tanto para criação de 
espaços públicos que propiciem relações de convívio mais amplo quanto para sua própria 
segurança; 

VII - Garantir a participação da população moradora, proprietários e usuários da região, no 
processo de formulação, discussão, aprovação e implantação do plano da Operação Urbana. 

Na referida lei foram definidas seis áreas de intervenções viárias: 

I - Abertura de via entre a Avenida Francisco Matarazzo e Rua Tagipuru, com 30,00 metros de 
largura e 120,00 metros de extensão; 

II - Abertura de via em extensão à Avenida Gustavo Willi Borghoff, do Terminal Barra Funda até 
a Avenida Santa Marina com 20,00 metros de largura e 870,00 metros de extensão; 

III - Abertura de via em extensão à Avenida José de Nelo Lorenzon, a sul, entre a Avenida 
Marquês de São Vicente e a via descrita no item anterior, com 20,00 metros de largura e 900,00 
metros de extensão; 

IV - Abertura de via em extensão à Rua Mário de Andrade, até a Rua Carijós, com 18,00 metros 
de largura e 2.000,00 metros de extensão; 
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V - Implantação de passagem de nível na Avenida Santa Marina, com 300,00 metros de 
extensão, a fim de transpor linha ferroviárias da Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU 
e Ferrovia Paulista S.A - FEPASA; 

VI - Implantação de ponte sobre o Rio Tietê, em continuidade à Av. Água Preta/ Pompéia, de 
acordo com o disposto na Lei 8.895, de 19 de abril de 1979; 

O principal instrumento urbanístico utilizado para viabilizar esta operação urbana, é o solo criado 
ou concessão onerosa do direito de construir, que consiste na venda de potencial de construção 
acima daquele determinado na lei do zoneamento. 
 
Para a proposta de revisão da lei da Operação Urbana, o perímetro foi compartimentado em 
nove subsetores definidos a partir de características de similaridade, de uso e ocupação do solo, 
potencialidades, distribuição do sistema viário e oferta de serviços de transportes públicos, ver 
Figura 2.2.1-1 - Divisão de subsetores dentro do perímetro da Operação Urbana Consorciada 
Água Branca. 
 
O Plano Urbanístico proposto para a área do perímetro da Operação Urbana foi elaborado 
baseado em quatro princípios: 
 

1. Melhorar as condições de mobilidade para veículos e pedestres no interior da área; 
 

2.  Reurbanizar a orla da ferrovia de modo a integrá-la à paisagem; 
 

3. Implantar um sistema de áreas verdes associado ao sistema de drenagem de forma a 
minimizar os problemas de inundação; 

 
4. Recuperar referenciais paisagísticos, como a visão da Serra da Cantareira, do espigão 

da avenida Paulista e a várzea do rio Tietê.  
 



  
 
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO 
 

 Cap.I-19

 
Fonte: Empresa Municipal de Urbanização – EMURB, 2009. 

Figura 2.2.1-1 – Divisão de subsetores dentro do perímetro da Operação Urbana 
Consorciada Água Branca 
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2.2.2)  Subsetor A – ZEIS – Centro de Treinamento 
 

 
 

Figura 2.2.2-1 - Subsetor A – ZEIS Centro de Treinamento 
 

 
O subsetor A com área total de 64,16 ha tem como limites: ao norte a avenida Presidente 
Castelo Branco, a leste avenida Nicolas Boer, ao sul avenida Marquês de São Vicente e a oeste 
avenida Comendador Martinelli. O subsetor A esta inserido no quadrante de coordenadas 
327346 E, 7399050 N / 328605 E, 7398121 N (ver Prancha Geral Divisão de Subsetores de 
Intervenção – BE053B040). 
 
Devido a proximidade com a Marginal Tietê, a ocupação deste subsetor é muito esparsa, com 
terrenos com média de 1.800,00m2 de área, ocupados por edificações utilizadas para atividades 
comerciais.   
 
Este subsetor apresenta algumas especificidades, como cerca de 170.000,00m2 de áreas 
públicas, as quais, atualmente são utilizadas pela Companhia de Engenharia e Tráfego – CET, 
onde funciona um Centro de Educação de Trânsito e pátio para automóveis batidos e como 
centro de treinamento para dois times de futebol, Palmeiras e São Paulo. A concessão para os 
dois times estende-se até o ano de 2020 (ver Planta Geral de Intervenção BE 053B065). 
 
Próximo à avenida Comendador Martinelli localizam-se os galpões de porte médio, como por 
exemplo, o das empresas Tyco Eletronics e Gilbarco Veeder – Root, as garagens de ônibus das 
empresas Expresso de Prata e Manoel Rodrigues S.A. E também o conjunto Cingapura (HIS).  
 
As atividades comerciais e de serviços disponíveis neste setor, pela proximidade com a Marginal 
Tietê e as rodovias dos Bandeirantes e Anhanguera são predominantemente de alcance 
regional. 
 
Cabe destacar que, a ocupação de uso residencial ocorre em menor escala neste subsetor, 
caracterizado por densidade demográfica de 30 hab/ha, com população total de 1.696 
habitantes. O perfil desta população é de renda média/baixa (renda entre 1 ½ salário mínimo a 3 
salários mínimos, considerando o valor do salário mínimo vigente no ano de 2010). 
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Neste subsetor localiza-se a única favela existente em todo o perímetro, a do Sapo. A situação 
dos moradores da favela do Sapo deverá ser regularizada a partir da transferência dos mesmos 
para duas áreas de Habitação de Interesse Social – HIS, propostas dentro do perímetro da 
Operação Urbana. 
 
Dentro do Plano Urbanístico foram definidas as seguintes diretrizes e propostas para este 
subsetor: 
 
• Aumentar a densidade demográfica para 125 habitantes por hectare, alcançando-se uma 

população residente de 8.451 habitantes. 
 
• Incentivar a manutenção da ocupação esparsa e predominantemente horizontal, 

preservando a característica já existente deste trecho da várzea do rio Tietê.  
 
• Incentivar a utilização de 70% do estoque de Área Adicional de Construção disponibilizado 

para o subsetor A, para Habitação de Interesse Social (HIS), famílias com renda igual ou 
inferior a 6 salários mínimos e Habitação de Mercado Popular (HMP), famílias com renda 
igual ou inferior a 16 salários mínimos e 30% para uso de comércio e serviços.  

 
• Os usos industriais e habitação de alto padrão não serão incentivados nesse subsetor. 
 
• Promover o re-ordenamento da ocupação da área sob domínio municipal, com o objetivo de 

implantar área verde pública que, associada às áreas verdes a serem geradas a partir do 
parcelamento das glebas existentes no Subsetor B, como por exemplo, a urbanização da 
Gleba Telefônica/ TECNISA, possibilitando a formação de um eixo verde de integração entre 
os dois principais elementos estruturadores da área da Operação Urbana: a ferrovia e o rio 
Tietê. Este re-ordenamento implicará na seleção das atividades ali existentes, privilegiando 
os usos públicos de interesse da comunidade.  

 
• Promover uma melhor utilização das áreas públicas municipais concedidas aos clubes de 

futebol, por meio da racionalização de sua ocupação, com o objetivo de torná-las, ao menos 
parcialmente abertas à utilização pública. O objetivo desta intervenção é a criação de um 
parque na área atualmente utilizada pelos clubes e pela CET. 

 
• Promover a reconstituição de referenciais da paisagem, com base em aspectos urbanos 

característicos deste sítio geográfico ainda identificáveis, tais como os antigos meandros do 
rio Tietê, as várzeas e áreas naturais de drenagem e extravasamento dos afluentes do rio 
Tietê.  

 
• Implantar a avenida José Nello Lorenzon no trecho localizado entre a avenida Presidente 

Castelo Branco e avenida Marquês de São Vicente. Para a abertura desta via será 
necessária a execução de obras para a contenção das margens do córrego Água Branca e a 
implantação de vias marginais no trecho situado entre a Marginal do Tietê e a avenida 
Marquês de São Vicente (rua José Nello Lorenzon). O objetivo desta intervenção é a 
melhoria dos fluxos de circulação na área e acesso mais adequado ao Conjunto Cingapura e 
as ZEIS existentes nessa via, além de permitir a ligação com a avenida Gustav Willy 
Borghof, a partir da implantação de seu prolongamento. 

 
• Complementar o arruamento da ZEIS-3 situada na esquina da avenida Marquês de São 

Vicente com avenida Comendador Martinelli. Esta intervenção consiste na complementação 
do arruamento existente e abertura de vias locais com 14,00m de largura, dos quais 8,00m 
são para caixa viária e passeios com 3,00m de largura em ambos os lados configurando 
quadras compatíveis para a implantação das Habitações de Interesse Social e Habitações 
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Mercado Popular nas ZEIS 3 – Zonas Especiais de Interesse Social localizadas no 
cruzamento da avenida Marquês de São Vicente com a avenida Comendador Martinelli. 

 
• Implementar soluções de drenagem urbana não convencionais com a reforma e ampliação 

do sistema de drenagem existente de forma a compatibilizá-lo com o adensamento proposto. 
Adoção de novas diretrizes de implantação de empreendimentos particulares de forma que 
seu impacto sobre o sistema de drenagem seja nulo. 

 
• Incentivar a produção de HIS (Habitações de Interesse Social) e HMP (Habitação de 

Mercado Popular) para a população favelada ou diretamente atingida pelas obras e 
intervenções propostas. Estão previstas a construção de unidades habitacionais para o 
reassentamento das populações de baixa renda diretamente atingidas pela implantação das 
obras e intervenções previstas dentro do Plano Urbanístico neste subsetor, seja para criação 
novo viário ou alargamento do existente, além da criação de áreas verdes. 

 
• Incentivar a doação de faixas do recuo frontal dos novos empreendimentos para ampliação 

dos passeios públicos criando ambiente mais agradável aos pedestres no local e 
incentivando a utilização dos transportes públicos e da circulação a pé para pequenos 
trechos. 

 
2.2.3)  Subsetor B – Santa Marina – Gleba Telefônica 
 

 
Figura 2.2.3-1 - Subsetor B – Santa Marina – Gleba Telefônica 

 
O subsetor B tem como limite norte a avenida Marquês de São Vicente, ao sul a rua Gustavo 
Willy Borghoff, a oeste a avenida Santa Marina e a leste avenida Nicolas Bôer. O subsetor B 
esta inserido no quadrante de coordenadas 327350 E, 7398468 N / 328600 E, 7397591 N (ver 
Prancha Geral Divisão de Subsetores de Intervenção – BE053B040). 
 
Possui área total de 57,45 ha na qual esta distribuída uma população residente de 362 
habitantes, com perfil predominantemente de renda média baixa, o que resulta em uma 
densidade demográfica de 6 hab/ha. 
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Neste subsetor localiza-se parte da gleba onde se encontra atualmente o Centro Esportivo da 
Telefônica, que encontra-se desativado, o Clube Nacional e a antiga zona industrial existente ao 
redor da Vidraria Santa Marina, na qual ainda se encontram algumas indústrias de grande porte. 
A Gleba da Telefônica atualmente é propriedade da Tecnisa e planeja-se o seu parcelamento 
(ver Planta Geral de Intervenção BE 053B065). 
 
O padrão construtivo predominante próximo a avenida Santa Marina, é de galpões de médio e 
grande porte, nos quais, se praticam usos industriais, oficinas, e armazenamento de matérias 
primas e equipamentos.  
 
Neste subsetor existem ainda pequenos núcleos residenciais compostos por vilas de sobrados 
geminados e pequenas habitações unifamiliares, as quais, antigamente eram ocupadas por 
trabalhadores das indústrias da região.  
 
Na área próxima à avenida Marquês de São Vicente esse padrão de uso gradualmente esta 
sendo alterado e como consequência verifica-se o início de um processo de verticalização.  
 
O sistema viário é compartimentado e como resultado verifica-se a ausência de conexão entre a 
maior parte das vias com o sistema viário estrutural. Destaca-se a avenida Santa Marina como a 
via coletora de maior largura no trecho situado entre a linha do trem e a avenida Comendador 
Ermano Marchetti. Ao contrário, as demais vias são estreitas e com capacidade para a 
circulação exclusiva ao tráfego local.  
 
Observa-se nesse setor a tendência de verticalização tanto para os usos residenciais como para 
comércio e serviços por meio da substituição dos galpões antigos e pela ocupação das grandes 
glebas utilizadas antigamente para a atividade industrial. 
 
Dentro do Plano Urbanístico foram definidas as seguintes diretrizes e propostas para este 
subsetor: 
 
• Aumentar a densidade demográfica para cerca de 200 habitantes por hectare, alcançando-

se uma população residente de 11.480 habitantes. 
 
• Incentivar a ocupação vertical, respeitadas as funções e capacidades das vias existentes.  
 
• Incentivar a utilização de 70% do estoque de Área Adicional de Construção disponibilizada 

para esse subsetor para usos habitacionais e 30% para uso de comércio e serviços. Novos 
usos industriais não serão incentivados. 

 
• Incentivar a modernização das atividades industriais existentes, porém sem aumento da área 

construída. 
 
• Induzir o parcelamento da Gleba Telefônica atendendo a disposição da Lei Federal 6.766/79 

e da Lei Municipal 9.413/81, visando a implementação de um sistema viário integrado a 
malha viária existente com a doação de áreas verdes e institucionais que se integrarão ao 
eixo verde proposto no subsetor A. Definição de instrumentos urbanísticos e de plano de 
ação para parcelamento da Gleba da Telefônica, o qual deverá conter a indicação para a 
posição das áreas verdes e de uso institucionais que de acordo com a legislação federal 
devem ser doadas para o município. Merece destaque também integração das áreas verdes 
e institucionais com as demais áreas públicas do entorno, que atualmente encontram-se 
cedidas a terceiros. Em longo prazo pretende-se a implantação de um parque público, 
integrando a orla ferroviária a margem do rio Tietê. 

  



  
 
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO 
 

 Cap.I-25

• Implantar a ligação viária entre o prolongamento da avenida Gustav Willy Borghof e a 
avenida Marquês de São Vicente junto ao Clube Nacional. Abertura de via com 18,00m de 
largura, dos quais 12,00m são para leito carroçável e 3,00m de largura para passeios em 
continuidade a avenida José Nello Lorenzon, em trecho localizado entre a avenida Marquês 
de São Vicente e o futuro prolongamento da avenida Gustav Willy Borghoff. A abertura desta 
via complementa a ligação viária entre a Marginal do Tietê e o prolongamento da avenida 
Gustav Willy Borghoff. 

 
• Implementar soluções de drenagem urbana não convencionais com a reforma e ampliação 

do sistema de drenagem existente de forma a compatibilizá-lo com o adensamento proposto. 
Adoção de novas diretrizes de implantação de empreendimentos particulares de forma que 
seu impacto sobre o sistema de drenagem seja nulo. 

 
• Incentivar a doação de faixas do recuo frontal dos novos empreendimentos para ampliação 

dos passeios públicos criando ambiente mais agradável aos pedestres no local e 
incentivando a utilização dos transportes públicos e da circulação a pé para pequenos 
trechos. 

 
2.2.4)  Subsetor C – Orla Ferroviária 
 

 
Figura 2.2.4-1 - Subsetor C – Orla Ferroviária 

 
O subsetor C apresenta como perímetro norte a rua Gustavo Willy Borghoff, ao sul a avenida 
Francisco Matarazzo, a oeste a avenida Santa Marina e a leste o viaduto Antártica. O subsetor C 
esta inserido no quadrante de coordenadas 327687 E, 7397816 N / 329444 E, 7397160 N. (ver 
Prancha Geral Divisão de Subsetores de Intervenção – BE053B040). 
 
Este subsetor possui área total de 39,35ha onde está distribuída uma população residente de 
3.809 pessoas, resultando em densidade demográfica de 102 hab/ha. 
 
Dentro do perímetro da Operação Urbana Consorciada Água Branca este subsetor destaca-se 
por sua localização estratégica, diretamente ligada ao centro da cidade pela avenida Francisco 
Matarazzo e Elevado Costa e Silva e ainda ao centro regional da Lapa pela rua Guaicurus.  
 
São integrantes desse subsetor as áreas localizadas entre os trilhos das linhas 7- Rubi (antiga 
linha A) e 8 – Diamante (antiga linha B) da CPTM, a área de transbordo de areia operado pela 
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MRS, concessionária da RFFSA e que serão objeto de intervenções específicas, os chamados 
projetos especiais ainda em estudo. Além dos terrenos resultantes do parcelamento da gleba 
das Indústrias Matarazzo, parcialmente ocupada pelo empreendimento da empresa Ricci 
Engenharia, o Centro Empresarial Água Branca, um complexo com projeto previsto para a 
construção de 13 torres, porém somente quatro foram executadas. A contrapartida paga a 
prefeitura foi utilizada para a construção da avenida Auro Soares de Moura Andrade no trecho 
até a Casa das Caldeiras e para melhorias ao longo da avenida Francisco Matarazzo. 
 
A partir da implantação do Centro Empresarial Água Branca identifica-se nesse setor uma 
intensa atividade imobiliária. Na região destaca-se também o lançamento de diversos 
empreendimentos residenciais de médio padrão localizados nas proximidades do viaduto 
Pompéia em substituição de antigos galpões industriais. (ver Planta Geral de Intervenção BE 
053B065). 
 
Este subsetor apresenta um ponto crítico de alagamento no cruzamento das avenidas Pompéia 
e Francisco Matarazzo com a rua Carlos Vicari, como consequência de alguns fatores: elevada 
impermeabilização do solo e  sobrecarga e obsolescência do sistema de drenagem. Como forma 
de solucionar este problema estão sendo contempladas dentro do Plano Urbanístico obras de 
drenagem na área. 
 
Dentro do Plano Urbanístico foram definidas as seguintes diretrizes e propostas para este 
subsetor: 
 
• Aumentar a densidade demográfica para cerca de 200 habitantes por hectare alcançando 

uma população residente de 7.436 habitantes. 
 
• Incentivar a verticalização; observando as características e a capacidade do sistema viário e 

das redes de infraestrutura implantadas. 
 
• Incentivar a utilização de 70% do estoque de área adicional de construção disponibilizado 

para esse subsetor, para habitação de médio e alto padrão, renda familiar, respectivamente 
entre 6 e 11 salários mínimos e renda familiar acima de 11 salários mínimos (considerando o 
valor do salário mínimo vigente no ano de 2010). E 30% para uso de comércio e serviços. 
Os usos industriais e habitação de interesse social não serão incentivados.  

 
• Viabilizar a implantação do prolongamento da avenida Doutor Auro Soares de Moura 

Andrade entre a Casa das Caldeiras e a interligação da avenida Santa Marina. O 
prolongamento dessa avenida se dará sobre o antigo leito da linha B da CPTM a ser 
reposicionada. Elaboração de projeto básico para prolongamento da avenida Dr. Auro 
Soares de Moura Andrade, incluindo a relocação do leito ferroviário nesse trecho. Pretende-
se implantar duas pistas com três faixas de rolamento cada uma. Os passeios propostos 
terão cerca de 4,50m de largura junto aos imóveis e cerca de 2,50m junto a ferrovia, o 
canteiro central como pelo menos 1,50m de largura, paisagismo, arborização e iluminação. 
Com esta intervenção pretende-se o desafogamento da avenida Francisco Matarazzo, 
principalmente no cruzamento com a avenida Pompéia. Como parte desta intervenção será 
implantada uma ciclovia paralela a linha férrea. 

 
• Implantar o prolongamento da avenida Gustav Willy Borghof entre os baixos do viaduto 

Pompéia e avenida Santa Marina. Pretende-se com esta intervenção melhorar a fluidez do 
tráfego local e de passagem, funcionando como um apoio ao tráfego da avenida Marquês de 
São Vicente. Como resultado da intervenção a avenida Gustav Willy Borghof ficará com 
18,00m de largura, dos quais, 12,00m para caixa viária e 3,00m de largura para passeio, o 
qual incluirá arborização e implantação de mobiliário urbano. 
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• Implantar vias laterais e retorno sob o viaduto Pompéia. Abertura de dois trechos de via, um 

em cada lateral do viaduto, no trecho entre a rua Carlos Vicari e o prolongamento da avenida 
Dr. Auro Soares de Moura Andrade, com 7,00m de leito carroçável e 3,50m de passeios, 
incluindo a construção de alça de retorno e o tratamento paisagístico nos baixos do viaduto 
Pompéia com a acomodação dos passeios da avenida Francisco Matarazzo e rua Carlos 
Vicari neste trecho. 

 
• Implantar a interligação da avenida Santa Marina melhorando as condições de ligação entre 

as vertentes norte e sul da linha da CPTM. 
 
• Implantar o alargamento dos passeios e reformulação paisagística da rua Joaquim Ferreira. 

O passeio da via citada, em toda a sua extensão, será reformulado, propondo-se um 
alargamento de 6,00m. Dessa forma será possível configurar uma caixa viária com um total 
de 12,00m e passeios laterais com 4,50m do lado direito e 2,50m do lado esquerdo. Esta 
intervenção possibilitará o escoamento do tráfego de passagem na área a partir da 
implantação do primeiro trecho do prolongamento da avenida Dr. Auro Soares de Moura 
Andrade. Outro objetivo desta implantação é facilitar o acesso aos novos empreendimentos 
residenciais em fase de execução neste local. 

 
• Implantar o realinhamento geométrico da avenida Santa Marina no trecho entre a rua Carlos 

Vicari e a futura passagem subterrânea a ser implantada. Realinhamento geométrico da 
avenida Santa Marina no trecho situado entre a linha da CPTM e a rua Carlos Vicari e da 
desta no trecho situado entre o cruzamento com a avenida Pompéia e a avenida Santa 
Marina. Com estas obras pretende-se ampliar os passeios para no mínimo 3,50m, melhorar 
as condições de circulação e segurança dos pedestres, considerando os fluxos gerados 
entre os pontos de desembarque do sistema público de transporte e os estabelecimentos e 
equipamentos prestadores de serviços com elevada atratividade para os pedestres. 

 
• Implantar o alargamento dos passeios e reformulação paisagística da rua Carlos Vicari 

desde o viaduto Pompéia até a avenida Santa Marina, conforme descrição das obras citada 
anteriormente. 

 
• Incentivar a doação de faixas do recuo frontal dos novos empreendimentos para ampliação 

dos passeios públicos criando ambiente mais agradável aos pedestres no local e 
incentivando a utilização dos transportes públicos e da circulação a pé para pequenos 
trechos. 

 
• Implementar soluções de drenagem urbana não convencionais com a reforma e ampliação 

do sistema de drenagem existente de forma a compatibilizá-lo com o adensamento proposto. 
Adoção de novas diretrizes de implantação de empreendimentos particulares de forma que 
seu impacto sobre o sistema de drenagem seja nulo. 

 
• Implantar o alargamento da rua Pedro Machado. Esta intervenção propõe o alargamento de 

6,00m da rua Pedro Machado, no trecho localizado desde a avenida Francisco Matarazzo 
até a avenida Dr. Auro Soares de Moura Andrade, com o objetivo de melhorar a circulação 
no local proporcionando maior fluidez do tráfego e a melhoria nas condições de circulação 
dos pedestres. Com esta intervenção pretende-se ampliar a caixa viária existente em 3,00m, 
isto é, passando dos 9,00m existentes para 12,00m. Com relação aos passeios pretende-se 
deixá-los com 5,00m de largura, possibilitando sua ambientação tanto com a área verde 
como a institucional criada a partir do parcelamento da gleba das Indústrias Matarazzo ali 
localizada. 
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2.2.5)  Subsetor D – Sociedade Esportiva Palmeiras – West Plazza 
 

 
Figura 2.2.5-1 - Subsetor D – Sociedade Esportiva Palmeiras – West Plazza 

 
O subsetor D apresenta como limites: ao norte a avenida Francisco Matarazzo, ao sul 
cruzamento da rua Turiassu e avenida Antártica, a oeste a rua Turiassu e a leste a avenida 
Antártica. O subsetor D esta inserido no quadrante de coordenadas 328259 E, 7397307 N / 
329280 E, 7396853 N. (ver Prancha Geral Divisão de Subsetores de Intervenção – BE053B040). 
 
Trata-se do menor subsetor com área total de 24,00ha, onde esta distribuída uma população 
residente de 1.211 habitantes, com perfil de rendimento predominantemente médio e médio alto, 
resultando em densidade demográfica de 52hab/ha.  
 
Esse subsetor caracteriza-se como uma área de transição entre as áreas predominantemente 
residenciais de alto e médio padrão localizadas nos bairros de Perdizes, Pompéia e Pacaembu e 
a área da orla ferroviária. 
 
Apresenta intenso uso comercial e de serviços incluindo o Shopping West Plaza e o Shopping 
Bourbon, assim como atividades de cultura, esportes e lazer com destaque para o SESC 
Pompéia e a sede da Sociedade Esportiva Palmeiras, entre outros.  
 
A estrutura fundiária é caracterizada pelo parcelamento regular e, portanto com a distribuição 
compatível das vias e lotes. A tipologia da paisagem predominante é de edifícios baixos e 
edificações residenciais de até dois pavimentos em núcleos dispersos formando vilas e 
conjuntos, embora se identifiquem alguns edifícios residenciais mais altos próximos a avenida 
Francisco Matarazzo. 
 
Dentro do Plano Urbanístico foram definidas as seguintes diretrizes e propostas para este 
subsetor: 
 
• Aumentar a densidade demográfica para cerca de 75 habitantes por hectare, alcançando-se 

uma população residente de 1.747 habitantes.  
 
• Incentivar a verticalização, observando as características e a capacidade do sistema viário e 

das redes de infraestrutura implantadas.  
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• Incentivar a utilização de 70% do estoque de Área Adicional de Construção disponibilizado 
para esse subsetor, para habitação de médio e alto padrão e 30% para uso de comércio e 
serviços. Os usos industriais e habitação de interesse social não serão incentivados. 

 
• Incentivar a doação de faixas do recuo frontal dos novos empreendimentos para ampliação 

dos passeios públicos. 
 
• Implementar soluções de drenagem urbana não convencionais. Reforma e ampliação do 

sistema de drenagem existente de forma a compatibilizá-lo com o adensamento proposto. 
Adoção de novas diretrizes de implantação de empreendimentos particulares de forma que 
seu impacto sobre o sistema de drenagem seja nulo. 

 
 
2.2.6)  Subsetor E – Gleba Pompéia – Marginal Tietê 
 

 
 

Figura 2.2.6-1 - Subsetor E - Gleba Pompéia – Marginal Tietê 
 
 
 
A área ocupada pelo subsetor E apresenta como limite norte a avenida Presidente Castelo 
Branco, ao sul a rua Gustavo Willy Borghoff, a oeste avenida Nicolas Bôer e a leste as seguintes 
vias: Zimon Leirner, Dr. Edgard T. Santana, Robert Bosch e Willy Heinrich Borghoff. O subsetor 
E esta inserido no quadrante de coordenadas 328504 E, 7398565 N / 329178 E, 7397415 N. 
(ver Prancha Geral Divisão de Subsetores de Intervenção – BE053B040). 
 
A área total do subsetor E é 51,65ha, como consequência da ocupação predominantemente 
industrial, cabe destacar que, não há registro de população residente nesse subsetor. 
 
A estrutura fundiária local é caracterizada pela existência de grandes lotes ocupados por 
galpões industriais, oficinas e terrenos vazios ou subutilizados. 
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Faz parte desse subsetor a Gleba Pompéia e parte da zona industrial localizada entre a Av. 
Marquês de São Vicente e Marginal do Tietê. (ver Planta Geral de Intervenção BE 053B065). 
 
O sistema viário é incompleto e descontinuo apesar da existência de diversas vias largas. Como 
consequência identificam-se quadras extensas e irregulares, o que dificulta a circulação de 
pedestres.  
 
A ocupação é predominantemente industrial com ocorrência de estabelecimentos com oficinas e 
transportadoras. As áreas verdes públicas são inexistentes e a arborização dos passeios é 
escassa e muito espaçada. 
 
Na área localizada próxima a avenida Marquês de São Vicente identifica-se o inicio de um 
processo de renovação com a implantação de edificações verticalizadas para usos 
diversificados. 
 
Dentro do Plano Urbanístico foram definidas as seguintes diretrizes e propostas para este 
subsetor: 
 
• Aumentar a densidade demográfica para cerca de 175 habitantes por hectare, alcançando 

uma população residente de 8.800 pessoas. 
 
• Incentivar a verticalização; observando as características e a capacidade do sistema viário e 

das redes de infraestrutura implantadas.  
 
• Incentivar a utilização de 70% do estoque de Área Adicional de Construção disponibilizado 

para esse subsetor, para usos residenciais e 30% para usos não residenciais. Os usos 
industriais não serão incentivados. 

 
• Incentivar a substituição de usos e modernização das atividades industriais existentes desde 

que não haja aumento da área construída. 
 
• Exigir a doação de faixas do recuo frontal dos novos empreendimentos para ampliação dos 

passeios públicos. 
 
• Induzir o parcelamento da gleba Pompéia, utilizando os instrumentos previstos no Estatuto 

da Cidade e no Plano Diretor Estratégico tais como a Concessão Urbanística entre outros. 
Definição de instrumentos urbanísticos e de plano de ação, incluindo o estabelecimento de 
diretrizes para a regularização da Gleba Pompéia, incluindo indicações para as áreas verdes 
e institucionais que por obrigação decorrente da legislação vigente devem ser doadas ao 
município. A regularização do parcelamento dessa gleba possibilitará a integração do 
arruamento à malha urbana possibilitando a utilização mais adequada dos lotes ao contexto 
de desenvolvimento regional.  

 
• Implantar ligação viária entre a avenida Nicolas Boher e avenida Presidente Castelo Branco. 

Abertura de via com 16,00m de largura, sendo 9,00m de leito carroçável e 3,50m de 
passeios de ambos os lados. Intervenção já prevista na Lei de Melhoramento Viário, lei 
n°8.895/79. 

 
• Implantar a alça de acesso a Ponte Júlio de Mesquita Neto. 
 
• Implantar a ligação viária entre a Praça José V. de C. Mesquita e a rua Edgar Teotônio dos 

Santos (leito da rua Beta). As intervenções consistem na abertura de uma via com 14,00m 
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de largura, sendo 7,00m de leito carroçável e 3,50m de passeios dos dois lados entre a 
avenida Marquês de São Vicente e rua Josef Kryss, já prevista na Lei de Melhoramento 
Viário não implantado.  

 
• Implantar ligação viária entre a avenida Marquês de São Vicente e rua Alberto Barzaghi. A 

intervenção contempla a abertura de uma via com 18,00 de largura, sendo 12,00m de leito 
viário e passeios de 3,00m de largura entre a avenida Marquês de São Vicente e a Alberto 
Barzaghi. Essa intervenção possibilita a interligação da rua Dr. Moisés Kauffman com a 
avenida Marquês de São Vicente. 

 
• Implantar ligação viária entre rua Dr. Moisés Kahan com avenida Presidente Castelo Branco. 

Contempla a abertura de via com 18,00m de largura, sendo 12,00m de leito viário e passeios 
de 3,00m dos dois lados entre a rua Dr. Moisés Kahan e a avenida Marquês de São Vicente 
cruzando a rua Dr. Moisés Kauffman. O objetivo destas intervenções é possibilitar melhorias 
na circulação viária a partir da redução da extensão e ao mesmo tempo permitir a 
interligação no sentido norte-sul. 

 
• Implementar soluções de drenagem urbana não convencionais com a reforma e ampliação 

do sistema de drenagem existente de forma a compatibilizá-lo com o adensamento proposto. 
Adoção de novas diretrizes de implantação de empreendimentos particulares de forma que 
seu impacto sobre o sistema de drenagem seja nulo. 

 
2.2.7)  Subsetor F – Parque Industrial Tomás Edison 
 

 
 

Figura 2.2.7-1 - Subsetor F – Parque Industrial Tomás Edison 
 
A área ocupada pelo subsetor F apresenta como limite norte a avenida Presidente Castelo 
Branco, ao sul a rua Gustavo Willy Borghoff, a leste avenida Ordem e Progresso e a oeste as 
seguintes vias: Zimon Leirner, Dr. Edgard T. Santana, Robert Bosch e Willy Heinrich Borghoff. O 
subsetor F esta inserido no quadrante de coordenadas 328912 E / 7398473 N / 329851 E, 
7397385 N. (ver Prancha Geral Divisão de Subsetores de Intervenção – BE053B040). 
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Da mesma forma que no subsetor E, não há registro de população residente neste subsetor, 
visto que se trata da antiga zona industrial (Z-6). Cabe destaca-se aqui que esta área foi 
alterada pelo Plano Diretor Regional para zona mista, porém ainda predominam as atividades 
industriais desenvolvidas em grandes áreas. A área total do subsetor é 64,42ha.  
 
A estrutura fundiária é caracterizada por grandes lotes. Como consequência o sistema viário 
resultante desenha quadras extensas e irregulares, nas quais, não são identificadas praças ou 
áreas verdes.  
 
Por se tratar de uma área próxima ao Terminal do Metrô e do corredor de ônibus da avenida 
Marquês de São Vicente, identifica-se um gradual processo de substituição do uso industrial 
pelo de comércios e serviços. 
 
Dentro do Plano Urbanístico foram definidas as seguintes diretrizes e propostas para este 
subsetor: 
 
• Aumentar a densidade demográfica para cerca de 125 habitantes por hectare, alcançando 

uma população residente de 8.025 habitantes.  
 
• Incentivar a verticalização; observando as características e a capacidade do sistema viário e 

das redes de infraestrutura implantadas. 
 
• Incentivar a utilização de 50% do estoque de Área Adicional de Construção disponibilizado 

para esse subsetor, para habitação de interesse social, habitação de mercado popular e 
50% para uso de comércio e serviços. Os usos industriais não serão incentivados. 

 
• Incentivar a substituição de usos e modernização das atividades industriais existentes desde 

que não haja aumento da área construída.  
 
• Exigir a doação de faixas do recuo frontal dos novos empreendimentos para ampliação dos 

passeios públicos. 
 
• Implantar ligação viária entre as ruas Dr. Moisés Kaufman, Moisés Kahan e José Szakall. 

Abertura de sistema viário e formação de praça interligando as ruas José Szakall, Dr. Moisés 
Kauffman e Dr. Moises Kahan, com 18,00m de largura, sendo 12,00m de leito carroçável e 
3,00m de passeios dos dois lados. Esta intervenção possibilitará a formação de um binário 
interligando a avenida Marquês de São Vicente com a avenida Ordem e Progresso.   

 
• Implantar a ligação viária entre a rua do Cano com avenida Ordem e Progresso cruzando a 

avenida Tomas Edison. Abertura de via com 18,00m de largura, sendo 12,00 de leito viário e 
3,00m de passeios dos dois lados entre a avenida Ordem e Progresso e a avenida Marquês 
de São Vicente, cruzando a rua Tomas Edison. Esta intervenção possibilitará melhorias na 
circulação de veículos e pedestres pela redução da extensão das quadras.   

 
• Implantar a abertura da rua do Cano. Abertura de via com 16,00 de largura, sendo 9,00m de 

leito carroçável e 3,50m de passeios de cada um dos lados. Intervenção já prevista na Lei de 
Melhoramento Viário não implantado (rua do Cano) e que possibilitará a interligação com a 
rua José de Oliveira Coutinho. 

 
• Implementar soluções de drenagem urbana não convencionais com a reforma e ampliação 

do sistema de drenagem existente de forma a compatibilizá-lo com o adensamento proposto. 
Adoção de novas diretrizes de implantação de empreendimentos particulares de forma que 
seu impacto sobre o sistema de drenagem seja nulo. 
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2.2.8)  Subsetor G – Play Center – Fórum Dr. Mário Guimarães 
 

 
 Figura 2.2.8-1 - Subsetor G – Fórum Dr. Mário Guimarães 

 
 
O subsetor G (, identificado como Play Center – Fórum Dr. Mário Guimarães, tem como limite 
norte a avenida Presidente Castelo Branco, ao sul a avenida Marquês de São Vicente, a oeste a 
avenida Ordem e Progresso e a leste a avenida Dr. Abraão Ribeiro. O subsetor G esta inserido 
no quadrante de coordenadas 329724 E, 7398387 N / 331156 E / 7397643 N. (ver Prancha 
Geral Divisão de Subsetores de Intervenção – BE053B040). 
 
A área total do subsetor é 61,63ha, na qual, estão distribuídos 2.012 habitantes com perfil de 
renda média baixa (renda entre 1 ½ salário mínimo a 3 salários mínimos, considerando o valor 
do salário mínimo vigente no ano de 2010) e configurando uma densidade demográfica de 32 
hab/ha. 
 
Destacam-se neste subsetor a edificação ocupada pelo Fórum Criminal Dr. Mário Guimarães e o 
equipamento de lazer Play Center.  
 
A estrutura urbana local é caracterizada por recortes que resultam em lotes maiores, a maioria 
com área total maior que 500,00m². Nestes lotes a ocupação predominante são os galpões de 
médio porte, nos quais são desenvolvidas atividades diversificadas como: armazenagem, 
oficinas e pequenas indústrias. 
  
O sistema viário é incompleto e composto basicamente por duas grandes vias coletoras que 
ligam a avenida Presidente Castelo Branco a avenida Marquês de São Vicente. Não existem 
vias ortogonais e como consequência identificam-se grandes quadras que dificultam a circulação 
dos pedestres. Junto aos terrenos vazios localizados ao lado do canal de descarga do Córrego 
Anhanguera a Prefeitura vem realizando estudos para construir a Fábrica dos Sonhos, que 
funcionará como uma área de apoio às escolas de samba do grupo especial do carnaval de São 
Paulo. (ver Planta Geral de Intervenção BE 053B065) 
 
Dentro do Plano Urbanístico foram definidas as seguintes diretrizes e propostas para este 
subsetor: 
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• Aumentar a densidade demográfica para cerca de 150 habitantes por hectare, alcançando 
uma população residente de 9.411pessoas. 

  
• Incentivar a verticalização, observando as características e a capacidade do sistema viário e 

das redes de infraestrutura implantadas.  
 
• Incentivar a utilização de 70% do estoque de Área Adicional de Construção disponibilizado 

para esse subsetor, para usos residenciais e 30% para usos não residenciais. Os usos 
industriais não serão incentivados.  

 
• Incentivar a substituição de usos e modernização das atividades industriais existentes desde 

que não haja aumento da área construída.  
 
• Exigir a doação de faixas do recuo frontal dos novos empreendimentos para ampliação dos 

passeios públicos. 
 
• Implantação de Parque Linear ao longo do córrego da rua Dr. Quirino dos Santos (trecho de 

canal aberto) entre a avenida Presidente Castelo Branco e avenida Marquês de São Vicente. 
A área estimada da intervenção é de 65.200,00m2 com a previsão da implantação de duas 
lagoas de amortecimento de águas pluviais, recomposição das margens com projeto 
paisagístico e implantação de áreas destinadas a esporte e lazer. Esta intervenção visa 
equilibrar a ausência de áreas verdes públicas nesta antiga zona industrial. 

 
• Implantar praça pública no desemboque do canal de saneamento do córrego Anhanguera ao 

lado da futura Fábrica dos Sonhos. O objetivo desta implantação é a complementação ao 
parque linear da rua Quirino dos Santos, sendo a área verde estimada em 7.500,00m2 com 
previsão de lagoa de amortecimento de águas pluviais, implantação de estacionamento de 
apoio a futura Fábrica dos Sonhos com cerca de 8.500,00m2 e 350 vagas, projeto 
paisagístico e implantação de áreas de lazer.  

 
• Implantar a recomposição paisagística do canal de saneamento do córrego Anhanguera, 

junto à Fábrica dos Sonhos. Recomposição paisagística e ambiental do canal de 
saneamento do córrego Anhanguera entre a avenida Abraão Ribeiro e a praça pública que 
será implantada no desemboque do canal de saneamento do córrego Anhanguera ao lado 
da futura Fábrica dos Sonhos. A recomposição paisagística inclui a contenção das margens, 
recomposição de vegetação ciliar e melhoria das condições de drenagem. 

 
• Implantação de Parque Linear junto a Avenida Ordem e Progresso, visando a preservação 

dos antigos meandros do rio Tietê e as faixas de domínio do córrego Sumaré. A proposta é 
implantar o parque no trecho localizado entre a Praça Luis Carlos Mesquita e a Marginal 
Tietê. Outro objetivo desta intervenção é a recomposição da ambiência da avenida com o 
plantio de árvores de porte, áreas ajardinadas e sistemas de lazer. 

 
• Ligação viária entre a avenida Abraão Ribeiro e a avenida Presidente Castelo Branco (rua 

Joaquim da Rocha Ferreira). Abertura de via com 16,00m de largura dos quais 10,50m 
constituem leito carroçável e 2,50m de largura de passeios, na margem direita do canal de 
saneamento do córrego Anhanguera entre a avenida Abraão Ribeiro e avenida Presidente 
Castelo Branco já prevista em Lei de Melhoramento Viário. Com a execução desta 
intervenção haverá melhoria na acessibilidade à Fábrica dos Sonhos.  

 
• Implantar a ligação viária entre a rua Joaquim da Rocha Ferreira e a rua José Gomes 

Falcão. A nova via terá 18,00m de largura, sendo 10,00m de leito carroçável e passeios com 
4,00m de largura, incluindo a construção de pontilhão sobre o canal de saneamento do 
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córrego Anhanguera. Esta intervenção proporcionará a interligação entre a Fábrica dos 
Sonhos e o estacionamento a ser construído na rua Inhaúma.  

 
• Promover a retrocessão e abertura da rua Osmar Rosa. O objetivo desta intervenção é a 

melhor circulação de veículos e pedestres, a partir da redução da extensão da quadra. A via 
terá largura total de 14,00m, dos quais, 7,00m são para viário e 3,50m para passeio dos dois 
lados. 

 
• Ligação viária entre a avenida Marquês de São Vicente e rua José Gomes Falcão – via 

perimetral ao Parque Linear do Córrego Quirino dos Santos. Abertura de via perimetral do 
lado direito do parque linear do córrego da rua Quirino dos Santos com 20,00m de largura, 
sendo 12,00 de leito carroçável e passeios com 4,00m de largura. A proposta inclui 
arborização e implantação de mobiliários urbanos. Com esta intervenção será possível a 
criação de um binário de vias ao longo do Parque Linear Quirino dos Santos, interligando a 
marginal do Tietê com a avenida Marquês de São Vicente. 

 
• Abertura da rua Quirino dos Santos no trecho situado entre a avenida Marquês de São 

Vicente e a Marginal do Tietê, via perimetral ao Parque Linear do córrego Quirino dos 
Santos. Para o projeto proposto a via terá largura total de 20,00m, dos quais 12,00m de leito 
carroçável e passeios com 4,00m. O projeto prevê a implantação de arborização e mobiliário 
urbano. Esta intervenção relaciona-se com a via perimetral ao Parque Linear do córrego 
Quirino dos Santos. 

  
• Prolongamento do trecho final da rua Walfrido de Gramont entre rua Dr. Rubens e Meirelles 

e a abertura da rua Quirino dos Santos pelo leito da rua Teotônio Dourado (existente) e 
cedida precariamente ao Play Center. A via terá largura total de 18,00m sendo 10,00m de 
viário e 4,00m de passeios. Esta intervenção possibilitará melhorias na circulação, pois 
reduzirá o tamanho das quadras.  

 
• Prolongamento da rua Rubens Porta Nova desde a rua Quirino dos Santos até a interligação 

com a rua Inhaúma, com largura total de 16,00m, dos quais 9,00m são leito carroçável e 
3,50m de cada lado para passeio. Esta intervenção inclui a construção de um pontilhão 
sobre o córrego Quirino dos Santos. Esta intervenção permitirá a abertura de ligação na 
direção leste - oeste entre as ruas Rubens Porta Nova e Inhaúma.  

 
• Ligação viária entre as ruas Dr. Rubens Meirelles e avenida Ordem e Progresso, com 

14,00m de largura total, sendo 7,00m de leito carroçável e passeios de 3,50m de cada lado. 
Esta intervenção possibilitará melhorias na circulação de veículos pela diminuição da 
extensão da quadra. 

 
• Implementar soluções de drenagem não convencionais. Reforma e ampliação do sistema de 

drenagem existente de forma a compatibilizá-lo com o adensamento proposto. Adoção de 
novas diretrizes de implantação de empreendimentos particulares de forma que seu impacto 
sobre o sistema de drenagem seja nulo. 

 
2.2.9)  Subsetor H – Terminal Intermodal da Barra Funda – Memorial da 
América Latina 
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Figura 2.2.9-1 - Subsetor H – Terminal Intermodal da Barra Funda – Memorial da América 

Latina 
 

 
O subsetor H tem como limite norte a avenida Marquês de São Vicente, ao sul a avenida 
Francisco Matarazzo, a oeste a avenida Antártica e a leste avenida Dr. Abraão Ribeiro e viaduto 
Pacaembu. O subsetor H esta inserido no quadrante de coordenadas 329221 E, 7397857 N / 
330622 E, 7396766 N. (ver Prancha Geral Divisão de Subsetores de Intervenção – BE053B040). 
 
O subsetor apresenta área total de 78,14ha, onde está distribuída uma população residente total 
de 2.441 pessoas, resultante em densidade demográfica de 76,46 hab/ha, com perfil de 
rendimento variando de médio/baixo (renda entre 1 ½ salário mínimo a 3 salários mínimos, 
considerando o valor do salário mínimo vigente no ano de 2010) a alto (renda familiar acima de 
11 salários mínimos, considerando o valor do salário mínimo vigente no ano de 2010).  
 
Esta área tem como característica peculiar a presença das duas vertentes das linhas férreas: a 
vertente norte caracterizada pelo parcelamento de pequenos lotes, sistema viário desconexo, 
estreito e irregular localizada entre a faixa de domínio da via férrea e a avenida Marquês de São 
Vicente. Nesta área predominam os usos de comércio, serviços, oficinas e pequenas indústrias 
implantadas em imóveis residenciais com uso modificado ou em pequenos galpões e armazéns. 
Próximo a avenida Marquês de São Vicente e em alguns pontos dispersos observa-se um 
gradual processo de verticalização, cujo exemplo mais marcante é o TRT – Tribunal Regional do 
Trabalho. Trata-se de um local com graves problemas de drenagem como consequência de 
alguns fatores, a topografia plana que dificulta o escoamento, a elevada impermeabilização do 
solo e um sistema de drenagem obsoleto, subdimensionado e insuficiente.  
 
Na área sul predominam alguns terrenos vazios e galpões utilizados como o Centro de 
Convenções de Exposições e Casa de Shows. Destaca-se nesta área o Memorial da América 
Latina, equipamento cultural projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer em 1989, a Faculdade de 
Artes da Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho – UNESP, os dois edifícios da 
Universidade UNINOVE e um edifício comercial próximo ao viaduto Antártica. O parcelamento 
do solo da área resultou em grandes lotes com quadras extensas que dificultam a circulação de 
pedestres, que é intenso na região devido ao intenso fluxo gerado pelas universidades, pelo 
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Memorial da América Latina e pelo Terminal Intermodal da Barra Funda. (ver Prancha – 
Empreendimentos na Área da Operação Urbana Água Branca – BE 053B028). 
  
É uma área de elevado interesse imobiliário devido a alguns fatores: a proximidade do bairro de 
Perdizes, do Terminal Intermodal da Barra Funda e a presença de diversos equipamentos 
culturais e institucionais. 
 
Dentro do Plano Urbanístico foram definidas as seguintes diretrizes e propostas para este 
subsetor: 
 
• Aumentar a densidade demográfica para cerca de 200 habitantes por hectare, alcançando 

uma população de 15.292 pessoas residentes.  
 
• Incentivar a verticalização, observando as características e a capacidade do sistema viário e 

das redes de infraestrutura implantadas.  
 
• Incentivar a utilização de 70% do estoque de Área Adicional de Construção disponibilizado 

para esse subsetor para uso residencial e 30% para usos não residenciais. Os usos 
industriais não serão incentivados. 

 
• Incentivar a doação de faixas do recuo frontal dos novos empreendimentos para ampliação 

dos passeios públicos. 
 
• Praça Linear de ligação entre o Parque Fernando Costa e o Terminal Barra Funda - 

Implantação de Praça Linear sobre via particular existente e terrenos a serem 
desapropriados, com largura variável para circulação de pedestres e veículos, sendo 10,00m 
de largura para leito carroçável e entre 8,00m e 9,00m de largura nos passeios de cada lado, 
arborizada e provida de mobiliários urbanos, entre a avenida Francisco Matarazzo e a rua 
Tagipuru.  

 
• Praça do Memorial América Latina (saída sul do Terminal da Barra Funda) - Remodelação 

paisagística e ampliação das áreas de circulação da praça existente na saída sul do 
Terminal da Barra Funda entre as ruas Deputado Salvador Julianelli e Professor Wilfrides 
Alves de Lima, destacando a passagem subterrânea de entrada do Memorial da América 
Latina. 

 
• Abertura de via entre a avenida Francisco Matarazzo e avenida Dr. Auro Soares de Moura 

Andrade, cruzando a rua Tagipuru, com 16,00m de largura total, sendo 10,00m de leito 
carroçável e 3,00m de passeios dos dois lados, incluindo arborização e mobiliários urbanos. 
Essa nova via possibilitará a conexão viária entre o Terminal de ônibus urbano existente no 
lado Sul do Terminal Intermodal da Barra Funda a avenida Francisco Matarazzo por meio do 
balão de retorno existente na avenida Auro Soares de Moura Andrade. 

 
• Abertura de via em prolongamento a rua Dona Germaine Burchard entre a rua Tagipuru e a 

avenida Dr. Auro Soares de Moura Andrade, com 12,00 m de largura total, sendo 7,00m de 
leito carroçável e passeios com 2,50m em ambos os lados. Esta via fará a conexão viária e 
de pedestres entre o bairro de Perdizes e as áreas próximas ao Terminal da Barra Funda, 
possibilitando retornos a circulação de veículos da avenida Francisco Matarazzo. 

  
• Alargamento dos passeios da rua Tagipuru, no trecho entre a rua Adolpho Pinto e rua Julio 

Gonzáles, ficando os passeios com a largura de 4,00m no lado par  e 3,50m no lado impar. 
Esta intervenção visa melhorar as condições de conforto no percurso para dois importantes 
fluxos de pedestres: o primeiro do Terminal Intermodal da Barra Funda no sentido oeste para 
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o Shopping West Plaza, Esporte Clube Palmeiras, Shopping Bourbon e centro de comércio e 
serviços da rua Turiassu, avenida Pompéia, entre outras; e o segundo fluxo no sentido leste 
do Terminal Intermodal da Barra Funda com destino a UNINOVE, SENAC, SESC e centro 
de comércio e serviços da rua Cardoso de Almeida, entre outros. 

 
• Alargamento dos passeios da avenida Dr. Auro Soares de Moura Andrade no lado oposto a 

linha do Metrô, ficando os passeios com largura total de 5,00m no trecho compreendido 
entre a rua Deputado Salvador Julianelli e a Praça Memorial da América Latina, desta até 
extensão da rua Dona Germaine Burchard, com 4,00m e a partir dessa intervenção até a rua 
Pedro Machado com 2,50m. Esta intervenção visa melhorar as condições de conforto e 
segurança para o significativo fluxo de pedestres que parte do Terminal Intermodal da Barra 
Funda, no sentido oeste com destino a rua Pedro Machado, Shopping West Plaza, Shopping 
Bourbon, Esporte Clube Palmeiras, centro de comercio e serviços da avenida Antártica, rua 
Turiassu e avenida Pompéia e o Centro Empresarial Price Waterhouse. 

 
• Reconfiguração geométrica do entroncamento formado pela interligação das ruas Doutor 

Adolpho Pinto, Fuad Nautel e Tagipuru, incluindo alargamento dos passeios, implantação de 
áreas ajardinadas, arborização e estacionamento de motocicletas. Esta intervenção visa 
melhorar as condições de circulação de veículos, a travessia e a permanência de pedestres 
em frente a entrada principal do prédio da Universidade UNINOVE . 

 
• Reconfiguração geométrica da rua Quirino dos Santos no trecho situado entre a avenida 

Marquês de São Vicente e rua da Várzea, incluindo alargamento dos passeios para 5,00m, 
implantação de mobiliários urbanos e reforço no sistema de microdrenagem. Esta 
intervenção possibilitará melhorias na circulação de veículos e pedestres nesse trecho da 
via. 

 
• Alargamento da rua Joaquim Manoel de Macedo no trecho situado entre a rua do Bosque e 

a rua da Várzea, de 12,00m (existentes) para 18,00m, sendo 11,00m de leito carroçável e 
passeios de 3,50m. Esta intervenção possibilitará melhorias na circulação de veículos e 
pedestres entre o Terminal da Barra Funda e a avenida Marquês de São Vicente.  

 
• Alargamento da rua do Bosque no trecho situado entre a Rua Joaquim Manoel de Macedo e 

a Rua da Várzea para 16,00m, sendo 9,00m de leito carroçável e 3,50m de passeios. Esta 
intervenção possibilitará melhorar a circulação de veículos e pedestres entre o Terminal da 
Barra Funda e o TRT - Tribunal Regional do Trabalho.  

 
• Abertura de via entre a rua da Várzea e rua do Bosque com 18,00m de largura, sendo 

10,50m de leito carroçável e passeios com 3,50m no lado par e 4,00m no lado impar. Esta 
intervenção possibilitará melhorias na circulação de pedestres e veículos entre o Terminal da 
Barra Funda e o TRT - Tribunal Regional do Trabalho. 

 
• Abertura de via de ligação entre a ligação viária proposta entre a rua da Várzea e a rua do 

Bosque e a rua Quirino dos Santos, cruzando a rua Joaquim Manoel de Macedo, com 
16,00m de largura, sendo 9,00m de leito carroçável e 3,50m de passeios em ambos os 
lados. Inclui a construção de ilha de acomodação entre a confluência dessa nova via com a 
rua da Várzea e avenida Tomas Edison. Esta intervenção possibilitará melhorias na 
circulação pela diminuição da extensão da quadra. 

 
• Prolongamento da rua José Gomes Falcão entre a rua do Bosque e a rua da Várzea, com 

16,00m de largura, sendo 9,00m de leito carroçável e 3,50m de passeios de ambos os 
lados. Esta intervenção possibilitará melhorias na circulação de pedestres e veículos pela 
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redução da extensão da quadra e por possibilitar a ligação no sentido norte-sul entre a rua 
da várzea e a Marginal do Tietê.  

 
• Reconfiguração geométrica das ruas Doutor Bento T. Ferraz e rua da Várzea de forma a 

interligar com a avenida Gustav Willy Borghoff, formando um sistema binário em frente ao 
terminal Barra Funda do Metrô, com largura de 25,00m sendo 15,00m de leito carroçável, 
5,00m de passeios, ciclovia junto ao passeio e implantação de arborização e mobiliários 
urbanos. Esta intervenção possibilitará ligação no sentido leste oeste, organizando o trânsito 
de ônibus que entra e sai do Terminal da Barra Funda. 

 
• Reconfiguração geométrica das vias de acesso e vias de circulação interna do terminal de 

ônibus anexo ao Terminal Intermodal da Barra Funda, incluindo a formação de praça no 
final da Quirino dos Santos. Esta intervenção possibilitará melhorias na circulação de ônibus 
e pedestres que chegam e saem do Terminal da Barra Funda. 

 
• Abertura de via em complementação ao trecho de via existente sob o viaduto Antártica de 

forma a possibilitar a ligação entre o inicio da avenida Gustav Willy Borghoff (rua da Várzea) 
a praça Luis Carlos Mesquita, com 18,00m de largura, sendo 12,00m de leito carroçável e 
4,00m de passeios de ambos os lados. Esta intervenção possibilitará a circulação de trânsito 
entre a avenida Gustav Willy Borghoff e a avenida Marquês de São Vicente, aliviando a 
circulação de veículos em frente ao Terminal da Barra Funda. 

 
• Rearranjo fundiário, das quadras 45,46,51,52 e 53, utilizando instrumentos do Plano Diretor 

Estratégico, de forma a possibilitar a implantação de empreendimento de interesse social, 
estacionamento público e equipamentos de interesse da comunidade. Esta intervenção visa 
potencializar a inserção de novos usos nesse quadrante.  

  
• Implementar soluções de drenagem não convencionais com a reforma e ampliação do 

sistema de drenagem existente de forma a compatibilizá-lo com o adensamento proposto. 
Adoção de novas diretrizes de implantação de empreendimentos particulares de forma que 
seu impacto sobre o sistema de drenagem seja nulo. 

 
 
2.2.10)  Subsetor I – Bairro das Perdizes 
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Figura 2.2.10-1 - Subsetor I – Bairro das Perdizes 

 
O Subsetor I tem como limite norte a avenida Auro Soares de Moura Andrade, ao sul a rua 
Turiassu, a oeste a avenida Antártica e a leste a avenida Pacaembu. O subsetor I esta inserido 
no quadrante de coordenadas 329609 E, 7397147 N / 330486 E, 7396036 N. (ver Prancha Geral 
Divisão de Subsetores de Intervenção – BE053B040). 
 
É a área de maior valor imobiliário dentro do perímetro da Operação Urbana Consorciada Água 
Branca. Possui área total de 46,95ha, onde está distribuída uma população residente de 13.772 
habitantes, resultando em uma densidade demográfica de 303 hab/ha, em sua maior parte com 
perfil de rendimento de médio/alto (renda familiar entre 6 salários mínimos a 11 salários 
mínimos, considerando o valor do salário mínimo vigente no ano de 2010) e alto (renda familiar 
acima de 11 salários mínimos, considerando o valor do salário mínimo vigente no ano de 2010).  
 
Nesta região predominam os usos residenciais verticalizados de alto (renda familiar acima de 11 
salários mínimos, considerando o valor do salário mínimo vigente no ano de 2010) e médio 
padrão (renda familiar entre 3 salários mínimos a 6 salários mínimos, considerando o valor do 
salário mínimo vigente no ano de 2010) e alguns edifícios de escritórios, restando ainda alguns 
núcleos de casas baixas.  
 
É uma região privilegiada no que se refere à localização, paisagem e qualidade urbana e por 
esses motivos gradualmente o bairro de Perdizes tem sido objeto de elevada especulação 
imobiliária e o preço de seus imóveis vem subindo gradualmente. 
 
Ao contrário da maioria dos subsetores descritos anteriormente a estrutura fundiária é regular, 
com predomínio de lotes pequenos e médios que atualmente têm sido remembrados para 
execução de torres residenciais e de serviços. Há restrições de zoneamento relacionadas ao 
gabarito em algumas quadras desse subsetor.  
 
Este subsetor apresenta alguns aspectos peculiares com destaque para o elevado interesse 
imobiliário e favorável situação da infraestrutura viária. Desta forma pretende-se manter a 
qualidade urbana e ambiental e, portanto restringir os empreendimentos que por sua magnitude 
possam causar impactos negativos. 
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Dentro do Plano Urbanístico foram definidas as seguintes diretrizes e propostas para este 
subsetor: 
 
• Aumentar a densidade demográfica para 320 hab/ha, abrigando uma população residente de 

15.018 pessoas. 
 
• Incentivar a verticalização atentando-se as características e a capacidade do sistema viário e 

das redes de infraestrutura implantadas. 
 
• Incentivar a utilização de 70% do estoque de Área Adicional de Construção disponibilizado 

para esse subsetor, para habitação e 30% para uso de comércio e serviços. Os usos 
industriais e habitação de interesse social não serão incentivados. 

 
• Exigir a doação de faixas do recuo frontal dos novos empreendimentos para ampliação dos 

passeios públicos, de forma a melhorar a paisagem e a circulação dos pedestres no local. 
 
• Implementar soluções de drenagem não convencionais com a reforma e ampliação do 

sistema de drenagem existente de forma a compatibilizá-lo com o adensamento proposto. 
Adoção de novas diretrizes de implantação de empreendimentos particulares de forma que 
seu impacto sobre o sistema de drenagem seja nulo. 
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2.2.11)  Outras informações pertinentes 
 
Entre 1995 e 2000, a procura pela área do perímetro da Operação Urbana Água Branca para a 
implantação de novos empreendimentos, em comparação com a procura por áreas do perímetro 
de outras operações urbanas foi muito pequeno. Porém, no período seguinte entre 2000 a 2009 
a procura aumentou e destaca-se o aumento pela demanda para a implantação de 
empreendimentos para uso residencial, conforme verificado no item 2.1 Antecedentes do 
Projeto deste relatório. 
 
A busca e o consumo dos estoques de áreas residenciais surpreendem, pois a região apresenta 
alguns aspectos que durante anos foram considerados como degradantes da área, tais como a 
presença de um rio poluído, a via marginal e a ferrovia. Elementos que eram associados 
respectivamente a poluição, dificuldade de mobilidade e problemas com inundações e ruídos. 
 
Por outro lado, alguns fatores podem ser associados como aspectos positivos para o aumento 
da demanda e utilização do restante dos estoques residenciais decorrentes da proximidade da 
área a diferentes tipos de infraestruturas de transporte público coletivo (trem, metrô e corredores 
de ônibus), a presença de universidades, públicas e privadas e a presença de equipamentos de 
cultura e lazer, como o Memorial da América Latina, o SESC Pompéia e o Play Center. 
 
Cabe destacar que, como subsídios para a proposta do Plano Urbanístico e a viabilidade de 
suas intervenções já foram concluídos ou estão em fase de elaboração outros estudos técnicos, 
como o Estudo de Mercado para a região, realizado pela empresa de consultoria CONTACTO 
Consultores Associados Ltda em março/2008, um estudo para a avaliação da capacidade de 
suporte da infraestrutura em elaboração e Elaboração de Projeto Básico e Executivo da Ligação 
Viária – Extensão da Avenida Auro Soares de Moura Andrade, Túnel de Interligação da Avenida 
Santa Marina e Remanejamento da Linha B da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos; 
Estudo de Alternativas, Projetos Básico e Executivo das Obras de Macro Drenagem necessárias 
para combate ás inundações nas Bacias dos Córregos Sumaré e Água Preta e Elaboração de 
Estudo de Impacto Ambiental – EIA/ RIMA para Implantação destas Obras. 
 
2.2.12)  Caracterização da Operação Urbana 
 
CASTRO (2006), considera que as operações urbanas são instrumentos de políticas públicas 
voltadas para a organização e gestão de processos socioespaciais com objetivos de produção 
de melhoramentos urbanos em nome do interesse público. Dessa forma de acordo com 
CASTRO, pode-se dizer que as operações urbanas são: “um conjunto de transformações do 
ambiente construído em um setor delimitado da cidade, mediante intervenções coordenadas, 
realizadas pela administração pública e por agentes do setor privado, principalmente 
proprietários de terrenos, investidores e empreendedores imobiliários. Trata-, portanto, de um 
plano de caráter urbanístico de aplicação restrita a um perímetro determinado, que articula 
ações de agentes públicos e de agentes privados para a operacionalização e implementação.”    
 
Em 1991 foi aprovada no município de São Paulo, a Operação Urbana Anhangabaú, Lei n° 
11.090/91, encerrada após quatro anos em 1995. O objetivo principal desta intervenção era a 
reurbanização do Vale do Anhangabaú, visando a melhoria da paisagem urbana e a qualidade 
ambiental na área do perímetro. Para alcançar estes objetivos a lei permitia a utilização dos 
seguintes mecanismos: exceções a legislação de uso e ocupação do solo em vigor, 
regularização de construções, reformas e ampliações, transferência de potencial construtivo dos 
imóveis de valor histórico e cessão onerosa do espaço aéreo e subterrâneo. Ressalta-se o fato 
que a adesão no período de vigência desta operação foi pequena e somente cinco propostas 
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foram protocoladas, das quais, três eram pedidos para utilização do mecanismo de 
regularização (CASTRO,2006).  
 
Posteriormente foi implantada a Operação Urbana Faria Lima, Lei n° 11.732/95, regulamentada 
pelo Decreto n° 35.373/95 e revisada em 2004, ou seja, após a aprovação do Estatuto da 
Cidade. Devido a sua localização, região sudoeste do município, a procura para adesão foi 
muito grande. Esta operação representa um marco na implantação do Certificado de Potencial 
Adicional de Construção - CEPACs para a obtenção de recursos para o financiamento de obras 
públicas (MACEDO, 2007). O objetivo primordial da Operação Faria Lima é promover a 
acessibilidade paralela a Marginal Pinheiros e a região da avenida Luis Carlos Berrini. De acordo 
com os dados da Figura 2.2.12 – 1 – Resumo Movimentação Financeira – Operação Urbana 
Consorciada Faria Lima, até 31/12/2009 de um total de R$ 1.317.942.625,23 que entraram no 
caixa da Operação Urbana Consorciada Faria Lima, R$ 685.364.464,18 foram adquiridos em 
Leilões de CEPACs, o que confirma a importância de sua utilização para as operações urbanas. 
O saldo disponível para o OUCFL correspondia a R$ 331.711.051,74, valor este que representa 
cerca de 50% do saldo disponível para a Operação Urbana Consorciada Água Espraiada que no 
mesmo mês apresentava R$190.042.580,61 (Figura 2.2.12 – 3). É importante comparar estas 
duas operações, pois as duas já se beneficiam da utilização dos CEPACs. 
 
 

 
Fonte: Empresa Municipal de Urbanização – EMURB,2010. 

 
Figura 2.2.12-1 – Resumo Movimentação Financeira – 

 Operação Urbana Consorciada Faria Lima 
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A Operação Urbana Centro Lei n° 12.349/97, abrange as porções territoriais do Centro Velho e 
Novo, e tem como objetivo a recuperação da área central do município, tornando-a atraente para 
investimentos imobiliários. Um exemplo, de intervenção desta operação foi a remodelação da 
Praça Patriarca. De acordo com os dados da Figura 2.2.12 – 2, em 31/12/2009, o caixa da 
Operação Urbana Centro apresentava um total de R$ 17.436.588,39 e a Operação Urbana Água 
Branca, no mesmo período apresentava um total de R$ 77.410.353,80 (Figura 2.2.12-4), 
ressalta-se aqui que as duas são anteriores a 2001 e não utilizam os CEPACs. 
 
 

 
 

Fonte: Empresa Municipal de Urbanização – EMURB,2010. 
Figura 2.2.12-2 – Resumo Movimentação Financeira – 

 Operação Urbana Centro 
 

 
A Operação Urbana Água Espraiada, Lei n° 13.260/01 tem como objetivo revitalizar a região que 
abrange o complexo viário do Real Parque, bairros em contato com o Córrego Água Espraiada, 
na zona sul. A primeira fase já foi executada e como resultado em 2006 foram entregues dois 
viadutos, um de acesso no sentido Castelo Branco/Interlagos e outro no sentido da avenida 
Morumbi (sentido bairro/centro). 
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Fonte: Empresa Municipal de Urbanização – EMURB,2010. 

 
Figura 2.2.12-3 – Resumo Movimentação Financeira – 

 Operação Urbana Consorciada Água Espraiada. 
 
 
De acordo com a legislação federal, Estatuto da Cidade a Operação Urbana Consorciada é 
definida como, “§ 1o Considera-se operação urbana consorciada o conjunto de intervenções e 
medidas coordenadas pelo Poder Público municipal, com a participação dos proprietários, 
moradores, usuários permanentes e investidores privados, com o objetivo de alcançar em uma 
área transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a valorização ambiental.” 
 
De acordo com SAVELLI e RIGHI (2007), a Operação Urbana possibilita a intervenção do poder 
municipal em uma determinada porção territorial do município de acordo com os objetivos 
específicos estipulados no Plano Diretor Municipal. Consideram ainda que a Operação Urbana 
caracteriza-se pela concentração de recursos em determinada porção do território da cidade 
com o objetivo de modificar o território contido em um perímetro especifico por meio da 
utilização dos seguintes instrumentos: regularização fundiária, implantação de infraestrutura e 
equipamentos urbanos, execução de programas e projetos habitacionais de interesse social e a 
criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes. 
 
A Operação Urbana de forma genérica pode ser caracterizada como um instrumento de 
planejamento urbano que utiliza diversas ferramentas legais para se atingir um objetivo 
específico, isto é, a implantação de um projeto urbano com intervenções significativas para 
promover a readequação da urbanidade na região objeto da ação.  
 
De acordo com o livro Plano Diretor Participativo – Guia para elaboração pelos municípios e 
cidadãos do Ministério das Cidades, fazer planejamento territorial é importante para: “definir o 
melhor modo de ocupar o sítio de um município ou região, prever os pontos onde se localizarão 
atividades, e todos os usos do espaço, presentes e futuros. Pelo planejamento territorial, pode-
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se converter a cidade em benefício para todos; podem-se democratizar as oportunidades para 
todos os moradores; podem-se garantir condições satisfatórias para financiar o desenvolvimento 
municipal; e podem-se democratizar as condições para usar os recursos disponíveis, de forma 
democrática e sustentável.” 
 
Os principais benefícios públicos atingidos com as operações urbanas, de acordo com CASTRO 
(2006) são: 
 
 

 Realização de transformações urbanas sem ônus para o orçamento municipal; 
 

 Desenvolvimento urbano proporcionado pelo adensamento construtivo; 
 

 Maior racionalidade e eficiência da circulação de veículos proporcionada através 
de melhoramentos viários; 

 
 Melhorias dos espaços públicos e da paisagem urbana; 

 
 Obtenção de áreas públicas; 

 
 Melhoria das condições de habitação da população precárias de moradia, a 

saber, favelas e cortiços. 
 
A Operação Urbana Consorciada Água Branca tem como objetivo a readequação urbanística da 
área do distrito da Barra Funda, a partir da implantação do Plano Urbanístico, no qual está 
prevista a execução de 53 intervenções, distribuídas em nove subsetores, nos quais, são 
propostos, alterações no sistema viário, criação de áreas verdes, obras de drenagem e ainda um 
novo adensamento populacional. Para viabilizar financeiramente o Plano Urbanístico, o saldo 
disponível em fevereiro de 2010, no caixa da Operação Urbana Consorciada Água Branca era 
de R$ 77.410.353,80, conforme figura 2.2.12-4. 
 
 

 
Fonte: Empresa Municipal de Urbanização – EMURB,2010. 

 
Figura 2.2.12-4 – Resumo Movimentação Financeira – 

 Operação Urbana Água Branca 
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2.2.12.1)  Legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo 
 
 
De acordo, com o macro zoneamento municipal parte do município é integrante da área do 
perímetro da Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana, porém como esta grande área 
não é homogênea houve a necessidade de compartimentação em áreas menores de acordo 
com especificidades de desenvolvimento. A área do perímetro da Operação Urbana 
Consorciada Água Branca insere-se em uma destas áreas, a Macroárea de Reestruturação e 
Requalificação Urbana. 
 
O Plano Diretor Estratégico considera que as áreas pertencentes a esta macroárea 
correspondem aos locais que foram urbanizados e consolidados há mais de meio século, época 
em que estas porções territoriais se consolidaram como importantes áreas de industrialização, 
comércios e serviços. Atualmente pelo desenvolvimento do município estas áreas passam por 
um momento de esvaziamento e alteração de usos e, portanto são áreas onde é necessária a 
reestruturação e requalificação urbana. 
 
De acordo com Plano Diretor Estratégico da Subprefeitura da Lapa (Lei n° 13.885/04), no distrito 
da Barra Funda os objetivos específicos são: 
 
• Transformar as zonas industriais em Zonas Mistas – ZM, visando à promoção do 

desenvolvimento urbano com diversidade de usos residenciais e não residenciais, de 
padrão arquitetônico, com qualidade ambiental; 

 
• Permitir a permanência e a expansão das indústrias diversificadas nas novas Zonas Mistas 

– ZM. 
 
De acordo com o determinado na lei pretende-se estimular neste local o desenvolvimento de 
atividades culturais e a ampliação e diversidade das atividades de comércio e serviços, 
principalmente nos locais próximos ao Memorial da América Latina. 
 
Definida no Plano Regional Estratégico da Subprefeitura da Lapa e parte integrante da área de 
estudo, a Área de Intervenção Urbana – AIU – 8, denominada Sistema Viário e Transportes e 
Revitalização do Centro da Lapa com a criação de nova Centralidade, distrito Lapa e Barra 
Funda. A especificação desta área tem como objetivo a implantação de projetos estratégicos 
para a revitalização do centro tradicional da Lapa e a criação de uma nova centralidade no 
Distrito da Barra Funda, área de estudo deste Estudo de Impacto Ambiental. 
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Figura 2.2.12.1-1 - Área de Intervenção Urbana 

 
 
Algumas das diretrizes estabelecidas para AIU -8 podem ser aplicadas à área do perímetro da 
Operação Urbana objeto deste estudo, são elas: 
 
• Estimular os proprietários e investidores a promoverem as transformações urbanísticas 

necessárias, por meio de projeto de desenho urbano para parcelas do território contidas no 
perímetro desta AIU a ser contratado ou ser objeto de concurso público; 

 
• Promover a regularização fundiária, especialmente da gleba voltada para a avenida Nicolas 

Bôer e avenida Marquês de São Vicente, visando a estimular a diversificação de atividades 
comerciais e de prestação de serviços relacionados com as atividades culturais, em áreas 
situadas nas proximidades do Memorial da América Latina; 

 
• Buscar maior interação dos organismos municipais presentes no Distrito da Barra Funda, de 

forma que as delimitações de áreas já feitas no Plano Diretor Estratégico e as novas 
delimitações feitas por HABI como ZEIS 3 possam ser implementadas com o objetivo de 
promover, de fato, a requalificação urbana do Distrito da Barra Funda; 

 
• Adotar o instrumento denominado “Consórcio Imobiliário”, visando à redução das 

desapropriações e à viabilização das transformações urbanísticas, em especial as 
associadas à implantação do Terminal Intermodal da Lapa; 

 
• Criar novas centralidades, contando com a participação de proprietários, usuários e 

investidores; 
 
• Promover gestões junto à Caixa Econômica Federal para fazer uso dos recursos de linhas 

de crédito e financiamento voltados à moradia para diferentes classes de renda; 
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• Promover concessão urbanística e consórcio imobiliário para viabilizar projetos urbanísticos 
desta AIU de acordo com lei específica; 

 
• Fazer gestão junto aos órgãos municipais competentes para mitigar o impacto de pólos 

geradores de tráfego, em especial, os estabelecimentos de ensino localizados na AIU; 
 
• Contemplar no Programa de Obras desta AIU, a necessidade de execução de obras de 

drenagem de modo a minimizar os problemas de alagamentos ocorrentes na planície aluvial, 
levando em conta as contribuições advindas das cotas de nível dos terraços superiores. 

 
Destaca-se ainda que o Plano Regional Estratégico - PRE (Lei n° 13.885/04) dispõe de diretrizes 
para áreas para habitação de interesse social dentro do perímetro da AIU – 8 e da Operação 
Urbana Consorciada Água Branca, com destaque para,§ 6º - Destinar quota de terreno por 
unidade habitacional de interesse social correspondentes à área construída de até 50 m2 por 
habitação, nos projetos de desenho urbano a serem contratados pelo Executivo para a AIU – 08, 
para atender a demanda de famílias moradoras em favelas e em cortiços contidos nos distritos 
Lapa e Barra Funda, permitindo dessa forma a distribuição das habitações de interesse social – 
HIS no perímetro da AIU – 08. 
 
O perímetro da área de intervenção urbana de acordo com PRE inicia-se na confluência da rua 
Gago Coutinho com a avenida Mercedes, segue pela rua Gago Coutinho, avenida Raimundo 
Pereira de Magalhães até encontrar a linha da Estrada de Ferro operada pela CPTM, segue pela 
linha da Estrada de Ferro CPTM, rua John Harrison, Estação da Lapa, rua William Speers, rua 
Antônio Fidelis, rua Engº Albertin, avenida Ermano Marchetti, rua do Curtume, Passarela do 
Curtume, linha da Estrada de Ferro CPTM, Estação Água Branca, linha da Estrada de Ferro 
CPTM, avenida Santa Marina, rua Comendador Sousa, rua Francisco Luís de Sousa, avenida 
Marquês de São Vicente, rua Prof. José Nelo Lorenzon, avenida presidente Castelo Branco, 
Ponte Júlio de Mesquita Neto, avenida Nicolas Boer, Praça José Vieira de Carvalho Mesquita, 
avenida Marquês de São Vicente, avenida Dr. Abrão Ribeiro, Viaduto Pacaembu, Praça Davi 
Raw, Alameda Olga, rua Tagipuru, Largo Padre Péricles, rua Cardoso de Almeida, rua Itapicuru, 
rua Pinto Gonçalves, rua Dr. Homem de Melo, avenida Sumaré, rua Dr. Homem de Melo, rua 
Cayowaá, rua Venâncio Aires, rua Cotoxó, rua Padre Chico, rua Dr. Augusto, rua Coriolano, rua 
Aurélia, rua Tito, Praça Cívica, rua Monteiro Melo, rua Coriolano, rua Pio XI, Praça Prof. José 
Azevedo Antunes, rua Barão de Jundiaí, rua Domingos Rodrigues, rua Albion, rua Guaricanga, 
rua Gago Coutinho, até o ponto inicial. 
 
Outra diretriz especificada no Plano Regional Estratégico da Subprefeitura é a revisão da Lei n° 
11.774/95 da Operação Urbana Água Branca, visando a inclusão dos novos instrumentos 
urbanísticos previstos no Estatuto da Cidade. E ainda de acordo com o determinado no PRE, as 
ações das Operações Urbanas são uma das ações prioritárias para o desenvolvimento 
harmônico da região.  
 
Pelo exposto verifica-se a adequação da revisão da Lei n° 11.774/95 ao previsto na legislação 
municipal aprovada em 2002, tanto no Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo, 
como no Plano Regional Estratégico da Subprefeitura da Lapa. 
 
2.2.12.2)  Indicação das modificações propostas em relação a legislação 
 
Conforme dito anteriormente, cabe destacar que a Operação Urbana Água Branca lei n° 
11.774/95, define que “Art. 1º - Fica aprovada a Operação Urbana Água Branca, 
compreendendo um conjunto integrado de intervenções, coordenadas pelo Executivo através da 
Empresa Municipal de Urbanização - EMURB, com a participação dos proprietários, moradores 
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e investidores privados, visando alcançar transformações urbanísticas com reduzida 
participação dos recursos públicos.” 
 
A Operação Urbana Água Branca aprovada com a Lei n°11.774/95, consiste em um conjunto de 
ações coordenadas pelo Poder Executivo Municipal, por meio da EMURB com o objetivo de 
melhorar as condições urbanísticas da região.  
 
Para análise das propostas de empreendimentos na área do perímetro da Operação Urbana foi 
definido pela referida lei, a criação de um grupo de trabalho intersecretarial, sob a coordenação 
da EMURB o qual analisa e instrui as propostas de participação para posteriormente ocorrer à 
deliberação pela Câmara Técnica de Legislação Urbanística – CLTU. 
 
A CLTU é responsável por deliberar um parecer aprovando ou rejeitando a proposta de adesão 
a Operação Urbana, analisando os aspectos urbanísticos e o valor da contrapartida financeira.  
Destaca-se o fato da contrapartida financeira ser definida a partir das especificidades do projeto, 
caso a caso, mediante a apresentação de um laudo de avaliação do valor de mercado do 
terreno objeto da proposta de adesão. 
 
Os valores referentes às contrapartidas podem ser pago das seguintes formas: em dinheiro, 
obras ou bens imóveis creditados ao Fundo Especial da Operação Urbana Água Branca. 
  
Ainda de acordo com a lei n° 11.774/95, o Fundo Especial da Operação Urbana Água Branca 
tem como receitas: 

I - Valores em dinheiro ou bens imóveis correspondentes à contrapartida; II - Rendas 
provenientes da aplicação de seus próprios recursos; III - Rendas resultantes da cobrança de 
Contribuições de Melhoria aplicadas na área da Operação Urbana; IV - Retorno dos 
financiamentos das habitações de interesse social; V - Quaisquer outros recursos ou rendas que 
lhe sejam destinados. 

§ 3º - Os recursos do Fundo Especial da Operação Urbana Água Branca - FEAB, enquanto não 
forem efetivamente utilizados, poderão ser aplicados em operações financeiras que objetivem o 
aumento das receitas do próprio fundo. 

§ 4º - Os recursos do Fundo Especial de Operação Urbana Água Branca - FEAB serão 
aplicados exclusivamente em investimentos a serem efetivados na Operação Urbana, atendidos 
os objetivos propostos por esta lei. 

Ainda de acordo com o disposto na Lei n°11.774/95 aos interessados em apresentar propostas 
dentro da área do perímetro da Operação Urbana Água Branca é permitida a modificação dos 
índices e características de parcelamento, uso e ocupação do solo e subsolo ou modificações 
das normas edilícias, a cessão do espaço aéreo e subterrâneo, a transferência do potencial 
construtivo não utilizado dos imóveis tombados pelo Patrimônio Histórico em troca do 
compromisso da preservação e manutenção de bens culturais e a regularização das 
construções reformas e ampliações em desacordo com a legislação. Cabe destacar que, de 
acordo com esta legislação a análise dos projetos que poderão se beneficiar da utilização dos 
instrumentos urbanísticos é realizado caso a caso, portanto, a análise leva em conta as 
especificidades de cada empreendimento. 
 
Como a lei de 1995 é anterior a lei federal n° 10.257/01, Estatuto das Cidades, pretende-se a 
elaboração de novo projeto de lei de forma que o mesmo contenha os instrumentos urbanísticos 
disponíveis na legislação federal. 
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A proposta para o atual projeto de lei tem como objetivo a utilização dos instrumentos 
urbanísticos previstos Lei n° 13.885/04 e no Decreto n° 45.817/05. 
 
Em comparação com a legislação de 1995, a atual prevê a cessão do espaço aéreo e 
subterrâneo e a transferência do potencial construtivo não utilizado dos imóveis tombados pelo 
Patrimônio Histórico em troca do compromisso da preservação e manutenção de bens culturais. 
 
Por outro lado, a regularização das construções reformas e ampliações em desacordo com a 
legislação foram retiradas em função da Lei n° 13.558/03.  
 
Por outro lado no novo projeto de lei serão incluídos outros instrumentos urbanísticos que serão 
detalhados na sequência. 
 
A utilização do Certificado de Potencial Adicional de Construção – CEPAC definido no Plano 
Diretor Estratégico como, uma forma de contrapartida financeira de outorga onerosa do 
potencial construtivo adicional, alteração de uso e parâmetros urbanísticos, para uso específico 
nas Operações Urbanas Consorciadas;  
 
No artigo 230 do Plano Diretor Estratégico (Lei n° 13.430/02) fica definido que a lei de 
implementação da Operação Urbana Consorciada poderá prever a emissão de determinada 
quantidade de CEPACs que podem ser alienados em leilão ou ainda utilizados diretamente para 
pagamento de obras e indenizações. 
 
Cabe destacar que, os CEPACs têm duas vantagens, a primeira que o Poder Público pode 
conseguir recursos para viabilizar as obras dentro do perímetro sem na necessidade de 
utilização de financiamento e nem de tributos. A segunda vantagem é a absorção de renda 
diferencial gerada por investimentos públicos em uma determinada região para a coletividade 
(MACEDO, 2007). 
 
Como parte integrante do Plano Urbanístico esta prevista a utilização da Concessão Urbanística 
em três subsetores, a saber, C, E e F. Nestas áreas pretende-se a criação de projetos especiais 
não especificados até o momento.  
 
No projeto de lei pretende-se a utilização de outro instrumento urbanístico, o direito de superfície 
que consiste na transferência, pelo proprietário, para um terceiro, o direito de superfície de seu 
terreno. Para a efetivação deste instrumento é preciso o registro de escritura pública em cartório 
de registro de imóveis. O direito de superfície abrange o solo, subsolo ou o espaço aéreo 
relativo ao terreno.  
 
O direito de preempção que consiste na preferência garantida por legislação de que o Poder 
Público municipal tem preferência para a aquisição de imóvel urbano objeto de alienação 
onerosa entre particulares. Este instrumento urbanístico poderá ser utilizado sempre que o 
poder público necessitar de áreas, por exemplo, para a execução de programas e projetos 
habitacionais de interesse social ou para criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes. 
 
Para incentivar o adensamento populacional, na área do perímetro da Operação Urbana, poderá 
ser utilizado o instrumento denominado consórcio imobiliário que consiste na parceria entre o 
proprietário privado de terras e a prefeitura para a realização de projetos de desenvolvimento 
urbano em comum. 
 
Como uma das funções sociais da cidade é a garantia a moradia a todos os cidadãos com a 
promulgação do Estatuto das Cidades e a regularização dos artigos 182 e 183 da Constituição 
Brasileira de 1989, o poder público municipal começa a ter apoio legal para o desenvolvimento 
de projetos para efetivar a garantia ao direito a uma habitação adequada. O Plano Urbanístico 
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para a Operação Urbana Consorciada Água Branca tem como proposta a criação de áreas para 
a Habitação de Interesse Social – HIS e Habitação Mercado Popular – HMP, por meio destas 
áreas pretende-se garantir o direito a moradia para a população respectivamente até 6 e 16 
salários mínimos. Para se atingir este objetivo pretende-se a utilização dos instrumentos 
urbanísticos: concessão de uso especial para fim de moradia e regularização fundiária. Destaca-
se na área a presença da área ocupada por população favelada denominada, Sapo. 
 
Com a utilização de todos os instrumentos urbanísticos disponíveis tanto na legislação federal 
(Lei n° 10.257/01) ou na municipal, Plano Diretor Estratégico (Lei n°13.430/02) e Plano Regional 
Estratégico (Lei n°13.885/04) objetiva-se o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental 
e incentivos a produção e a instalação de equipamentos públicos na região da Operação Urbana 
Consorciada Água Branca. 
 
 

Quadro 2.2.12.2-1 
Quadro Comparativo entre os instrumentos urbanísticos disponíveis na Operação Urbana 
Água Branca (Lei 11.774/95) e os propostos para a Operação Urbana Consorciada Água 

Branca. 
 
 

Instrumentos Disponíveis na Lei 
11.774/95 – Operação Urbana Água 

Branca 

Instrumentos a serem utilizados na 
Operação Urbana Consorciada 

Água Branca 

Alteração de usos e índices previstos na 
Lei do Zoneamento e no Código de Obras 

Alteração de usos e índices previstos 
na Lei n°13.885/04, no Decreto 
45.817/05. 

Cessão do espaço aéreo e subterrâneo Mantido 
Transferência de potencial construtivo não 
utilizado dos imóveis tombados pelo 
Patrimônio Histórico em troca do 
compromisso da preservação e 
manutenção de bens culturais 

Mantido 

Regularização das construções reformas e 
ampliações em desacordo com a 
legislação 

Retirada em função da Lei 13.558/03 
 

- Desapropriação com pagamento em 
CEPAC(s) 

- Servidão e limitações administrativas 
- Concessão urbanística 
- Concessão do Direito Real de uso  

- Concessão de uso especial para fim 
de moradia 

- Parcelamento, edificação ou utilização 
compulsória. 

- Consórcio Imobiliário 
- Direito de superfície 
- Direito de Preempção 
- Regularização fundiária 

- Estabelecimento de padrões de 
qualidade ambiental 

- Incentivos a produção e instalação de 
equipamentos públicos 
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2.2.12.3)  Mecanismos para implementação 
 
Como os projetos das intervenções ainda não estão detalhados a nível de projetos executivos, 
as informações apresentadas são parciais, mas atendem os pressupostos do Estudo de Impacto 
Ambiental. 
 
2.2.12.4)  Diretrizes do planejamento geral das intervenções 
 
O Plano Urbanístico foi concebido a partir de algumas diretrizes, a melhoria das condições de 
mobilidade na área, a reurbanização da orla ferroviária, soluções de drenagem e criação de 
novas áreas verdes e a recuperação da paisagem da área objeto de estudo.  
 
Para se atingir a meta de melhoria das condições de mobilidade foi proposta uma Lei de 
Melhoramento Viário (Prancha Geral de Circulação – BE 053B049A). Dentro do Plano 
Urbanístico são propostas um total de 56 intervenções, das quais, 53 estão localizadas dentro 
do perímetro da Operação Urbana Consorciada Água Branca e três fora do perímetro. Estas três 
intervenções foram indicadas pela Companhia de Engenharia de Tráfego – CET como 
importantes para mobilidade na área. Entre estas 56 intervenções 11 foram definidas como 
prioritárias e iniciadas imediatamente, as quais serão indicadas a seguir. 
 
 

 
Fonte: Empresa Municipal de Urbanização – EMURB, 2009. 

 
Figura 2.2.12.4-1 - Localização das intervenções em execução atualmente 
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1. Praça Linear entre o Parque da Água Branca e o Terminal da Barra Funda 
 

 
Figura 2.2.12.4-2 – Intervenção AB-001 

 
2. Praça Memorial da América Latina, 
 

 
Figura 2.2.12.4-3 – Intervenção AB-002 
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3. Ligação entre avenida Francisco Matarazzo e rua Tagipuru, 
 

 
 

Figura 2.2.12.4-4 – Intervenção AB-003 
 
4. Extensão da rua Dona Germaine Burchard 
 

 
 

Figura 2.2.12.4-5 – Intervenção AB-004 
 



  
 
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO 
 

 Cap.I-58

5. Alargamento passeios rua Tagipuru, 
 

 
 

Figura 2.2.12.4-6 – Intervenção AB-005 
 
6. Alargamento dos passeios avenida Doutor Auro Soares de Moura Andrade, 
 

 
 

Figura 2.2.12.4-7 – Intervenção AB-006 
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7. Reconfiguração geométrica rotatória da rua Doutor Fuad Nautel com rua Tagipuru, 
 

 
Figura 2.2.12.4-8 – Intervenção AB-007 

 
8. Alargamento rua Pedro Machado, 

 
Figura 2.2.12.4-9 – Intervenção AB-008 
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9. Implantação das vias laterais e retorno sob o Viaduto Pompéia 
 

 
 

Figura 2.2.12.4-10 – Intervenção AB-010 
 

10. Alargamento dos passeios e reformulação paisagística da rua Joaquim Ferreira 
 

 
Figura 2.2.12.4-11– Intervenção AB-011 
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11. Realinhamento geométrico dos passeios da rua Carlos Vicari e da avenida Santa Marina. 
 

 
 

Figura 2.2.12.4-12– Intervenção AB-012 
 
O investimento para execução destas 11 intervenções corresponde a um total de R$14 milhões 
e tem como objetivo primordial a melhoria da microacessibilidade na área. 



NOME VIA 

Nº

LARGURA 

TOTAL

LARGURA 

LEITO

LARGURA 

PASSEIO
CICLOVIA LOCALIZAÇÃO

V1 18,00 11,00 3,5/3,5 ― Continuação Rua Minis tro Godói  quebra  da  Quadra  004/Setor 021

V2
ALARGAMENT

O DE CALÇADA
― 7,00 ―

Alargamento da  ca lçada em 3,0m na qua dra  21 em frente ao Parq. 

Dr. Fernando Costa  

V3 13,00 7,00 3,0/3,0 ―
Quebra  da  quadra  6 setor 022 com  frente para  Av Auro S. de M. 

Andrade

V4 15,00 10,00 2,5/2,5 ― Continuação Rua Coxotó  manter o mesmo perfi l  da  exis tente

V5 16,00 10,00 3,0/3,0 ― Ligação da  Rua Joaquim Ferrei ra  c/ Barão do Bananal

V6 24,00 12,50 4,0/7,5 2,5 no passeio + largo Prolongamento da  Av. Auro S. de Moura  Andrade até Guaicurus

V7 24,00 12,50 4,0/7,5 2,5 no passeio + largo Continuação da  Rua Gustav Wil ly Borghoff

V8 16,00 9,00 3,0/4,0 ― Continuação da  Rua Comendador Souza

V9 12,00 7,00 2,5/2,5 ― Prolongamento da  Nova Rua aberta  pela  Gleba da  Tecnisa  

V10 16,00 10,00 3,0/3,0 ― Continuação da  Rua Franci sco L. de Souza  

V11 30,00 19,50 4,0/6,5 2,5 no passeio + largo Continuação da  Av. Comendador Ma rtinel l i

V12 16,00 10,00 3,0/3,0 ― Continuação da  Rua Franci sco L. de Souza  até  a  Rua Capi tão T. 

Nogueira

V13 16,00 10,00 3,0/3,0 ―
Rua Prof. José Nel lo Lorenzon Ligando a  Av. Marquês  de S. Vicente 

com a  Margina l  do Tietê

V14 23,00 12,00 4,0/7,0 2,5 no passeio + largo Ligação com a  Av. M. de Sã o Vicente com Av. Gustav Wi l ly Borghoff

V15 20,00 12,00 4,0/4,0 ― Ligação da  Rua Inocêncio Tobias  c/ Rua Gustav Wi l l y Borghoff

V16 20,00 12,00 4,0/4,0 ― Ligação da  Rua Wi l l y Henrich Borghoff com a  Mav. Marquês  S. Vicente

V17 20,00 12,00 4,0/4,0 ―
Continuação da  Rua Tenente A. Spicciati  entre a  Rua  Dr. Moises  

Kaha n a  Rua Moises  Kauffmann

V18
20,00 12,00 4,0/4,0

―
Continuação da  Rua Tenente A. Spicciati  entre a   Rua  Moises  

Kauffmann até a  Margina l

V19 20,00 12,00 4,0/4,0 Continuação da  Rua Alberto Ba rzaghi  até a  Av. Marques  de S. Vicente

V20 16,00 10,00 3,0/3,0 ― Continuação da  Rua José de O. Coutinho até a  Av. M. de S. Vicente ( R. do Cano)

V21 16,00 10,00 3,0/3,0 ― Quebra  da  quadra  15 l i gando a   Av. Thomas  Edison c/ a  Av. Marques  de S. Vicente

V22 16,00 10,00 3,0/3,0 ― Quebra  da  quadra  15 l i gando a   Av. Thomas  Edison c/ a  Av. Ordem e Progresso

V23 31,00 11,00 10,0/10,0
1,5 em ambos  

passeios  ida  e vol ta

Alargamento do Passeio verde criando  vis tas  panorâmica  da  Serra  

da  Cantareira  

Alargamento do Passeio em 5,0m verde criando  vi s tas  panorâmica  

NOME VIA 

Nº

LARGURA 

TOTAL

LARGURA 

LEITO

LARGURA 

PASSEIO
CICLOVIA LOCALIZAÇÃO

V24
ALARGAMENT

O DE CALÇADA
― 10,00

1,5 em ambos  

passeios  ida  e vol ta

Alargamento do Passeio em 5,0m verde criando  vi s tas  panorâmica  

da  Serra  da  Cantareira  

V25
ALARGAMENT

O DE CALÇADA
― 10,0/10,0

1,5 em ambos  

passeios  ida  e vol ta

AAlargamento dos  Passeios  11,0m verde criando  vi s tas  panorâmica  

da  Serra  da  Cantareira  Rua  Dr. Moises  Kahan

V26
ALARGAMENT

O DE CALÇADA
― 10,0/10,0

1,5 em ambos  

passeios  ida  e vol ta

Alargamento dos Passeios  em 12,0m verde criando  vi stas  

panorâmica  da  Serra  da  Ca ntarei ra  Av. Thomas  Edison De um lado 

5,00 e do outro 7,00

V27
ALARGAMENT

O DE CALÇADA
12,00 10,0/5,0 2,5 no passeio + largo

Alargamento do Passeio verde criando  vi stas  panorâmica  da  Serra  

da  Cantarei ra  Av. Thomas  Edison De um lado 3,00 e 9,00

V28 21,00 12,00 5,0/4,0 2,5 no passeio + largo Continuação da  Rua Gustav Wi l l y Borghoff (bi furcação)

V29 22,00 12,00 6,0/4,0 2,5 no passeio + largo Retorno para  Av. Marquês  de São Vicente 

V29 20,50 12,50 4,0/4,0 2,5 no passeio + largo Divi sã o da  Estrutura l  Via  36 em um sentido

V30 16,00 10,00 3,0/3,0 ― Quebra  da  quadra  A197 Q059

V31 24,00 12,50 4,0/7,5 ― Continuação da  Rua da  Várzea

V32 16,00 9,00 3,0/4,0 2,5 no passeio + largo
Continuação da  Rua da  Qui rino dos  Santos  l igando Av. Marques  S. 

Vicente Av. Pres . Cast. Branco

V33 13,00 7,00 3,0/3,0 2,5 no passeio + largo Ligaçã o entre R. Dr. R. Mei rel les  e Av. Ordem e Progresso

V34 13,00 7,00 3,0/3,0 ―

Continuação da  Rua Wal frido de Grammont l i gando com a  Rua 

Inhauma

V35
ALARGAMENT

O DO VIÁRIO
10,00 3,0/3,0 ― Alargamento da  Rua do Bosque 5,0m

V36
ALARGAMENT

O DE CALÇADA
12,00 7,0/4,0 ― Alargamento da  Rua Joaquim M. de Macedo

V37 20,00 14,00 3,0/3,0 ―

Alargamento da  Rua Cap.M. Gonçalo Montei ro  Ligando a  Av. 

Marquês  de São Vicente com a  Rua da  Vá rzea  formando uma a lça  

de retorno para  o Viaduto Pacaembú

V38 16,00 10,00 3,0/3,0 ―
Alargamento das Ruas  James  Hol land   Liga ndo a  Av. Marquês  de 

São Vicente com a  Rua da  Várzea  formando um retorno para  o 

Viaduto Pacaembú
V39 16,00 10,00 3,0/3,0 ―

Continuação da  Rua da  Varzea  até a  Rua Cond. Vicente Miguel  

Marino

V40
ALARGAMENT

O DE CALÇADA
40,00 4,0/8,0 2,5 no passeio + largo

Alagamento de ca lçada de 5,0m no lado di rei to do trecho entre Av. 

Abraão Ribeiro até Pça. Lui s  C. Mesqui ta

V41
ALARGAMENT

O DE CALÇADA
21,00 5,0/3,5 2,5 no passeio + largo

Alagamento de ca lçada de 7,0m ao lado do Viaduto Antartica  na  

Rua  Dr. Bento teodoro Ferraz
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Quadro 2.2.12.4-1 
Quadro Geral das intervenções do Plano Urbanístico. 

 
INTERVENÇÃO SUBSETOR NOME DESCRIÇÃO 

AB - 001 H 

Praça Linear de 
Ligação entre o 
Parque Fernando 
Costa e o 
Terminal Barra 
Funda 

Implantação de Praça Linear sobre via particular existente e 
terrenos a serem desapropriados, com largura variando 
entre 26,00 e 28,00m para circulação de pedestres e 
veículos, sendo 10,00m de largura para o leito carroçável e 
entre 8,00m e 9,00m de largura nos passeios de cada lado, 
arborizada e provida de mobiliários urbanos, entre a avenida 
Francisco Matarazzo e a rua Tagipuru. Esta intervenção 
possibilitará a ligação viária da rua Ministro Godói com o 
Terminal Intermodal da Barra Funda e o Memorial da 
América Latina, e facilitará a circulação de pedestres entre o 
Terminal da Barra Funda o Parque da Água Branca e o 
bairro de Perdizes. Para viabilizar a continuação da rua 
Ministro Godói será realizada a quebra da Quadra 
004/Setor021, resultando em uma via com 18,00 de largura 
total , dos quais, 11,00 são para largura do leito e 3,5m para 
passeio. 

AB - 002 H 

Praça do 
Memorial da 
América Latina 
(saída sul do 
Terminal da 
Barra Funda) 

Remodelação paisagística e ampliação das áreas de 
circulação da praça existente na saída sul do Terminal da 
Barra Funda entre as ruas Deputado Salvador Julianelli e 
Professor Wilfrides Alves de Lima, destacando a passagem 
subterrânea de entrada do Memorial da América Latina. 

AB - 003 H 

Ligação viária 
entre a Avenida 
Francisco 
Matarazzo e Av. 
Dr. Auro Soares 
de Moura 
Andrade 

Abertura de via entre a avenida Francisco Matarazzo e 
avenida Dr. Auro Soares de Moura Andrade, cruzando a rua 
Tagipuru, com 16,00m de largura sendo 10,00m de leito 
carroçável e 3,00m de passeios de ambos os lados, 
incluindo arborização e mobiliários urbanos. Essa nova via 
possibilitará a conexão viária entre o Terminal de ônibus 
urbano existente no lado Sul do Terminal Intermodal da 
Barra Funda a avenida Francisco Matarazzo por meio do 
balão de retorno existente na avenida Auro Soares de Moura 
Andrade. 

AB - 004 H 
Extensão da rua 
Dona Germaine 
Burchard 

Abertura de via em prolongamento a rua Dona Germaine 
Burchard entre a rua Tagipuru e a avenida Dr. Auro Soares 
de Moura Andrade, com 12,00m de largura sendo 7,00m de 
leito carroçável e passeios com 2,50m em ambos os lados. 
Esta via fará a conexão viária e de pedestres entre o bairro 
de Perdizes e as áreas próximas ao Terminal da Barra 
Funda, possibilitando retornos a circulação de veículos da 
avenida Francisco Matarazzo. 

AB - 005 H 

Alargamento dos 
Passeios e 
reformulação 
paisagística da 
Rua Tagipuru 
(trecho Rua 
Doutor Adolpho 
Pinto - Júlio 
Gonzalez). 
 

Alargamento dos passeios da rua Tagipuru, no trecho entre 
a rua Adolpho Pinto e rua Julio Gonzales, ficando os 
passeios com a largura de, no lado par 4,00m e no lado 
impar 3,50m. Esta intervenção visa melhorar as condições 
de conforto no percurso para dois importantes fluxos de 
pedestres: o primeiro do Terminal Intermodal da Barra 
Funda no sentido oeste para o Shopping West Plaza, 
Esporte Clube Palmeiras,Shopping Bourbon e centro de 
comercio e serviços da Rua Turiassu, Av. Pompéia, etc; e o 
segundo fluxo no sentido Leste do Terminal Intermodal da 
Barra Funda com destino a UNINOVE, SENAC, SESC e 
centro de comercio e serviços da Rua Cardoso de Almeida, 
entre outros. 

AB-006 H 

Alargamento 
passeios e 
reformulação 
paisagística da 
Av. Dr. Auro 
Soares de Moura 
Andrade (trecho 

Alargamento dos passeios da avenida Dr. Auro Soares de 
Moura Andrade no lado oposto a linha do metrô, ficando os 
passeios com largura total de 5,00m no trecho 
compreendido entre a rua Deputado Salvador Julianelli e a 
intervenção 2, da intervenção 2 até a intervenção 4 com 
4,00m e a partir dessa intervenção até a rua Pedro Machado 
com 2,50m. Esta intervenção visa melhorar as condições de 
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Rua Dep. 
Salvador 
Julianelli / rua 
Pedro Machado) 

conforto e segurança para o significativo fluxo de pedestres 
que parte do Terminal intermodal da Barra Funda, no sentido 
oeste com destino a Rua Pedro Machado, shopping West 
Plaza, Shopping Bourbon, Esporte Clube Palmeiras, centro 
de comercio e serviços da Av. Antártica, rua Turiassu e av. 
Pompéia e o centro empresarial Price Waterhouse. 

AB-007 H 

Reconfiguração 
geométrica da 
rotatória, 
alargamento dos 
passeios e 
requalificação 
paisagística do 
entroncamento 
formado pelas 
ruas Tagipuru-
Adolpho Pinto- e 
Doutor Fuad 
Nautel. 

Reconfiguração geométrica do entroncamento formado pela 
interligação das ruas Doutor Adolpho Pinto, Fuad Nautel e 
Tagipuru, incluindo alargamento dos passeios, implantação 
de áreas ajardinadas, arborização e estacionamento de 
motocicletas. Esta intervenção visa melhorar as condições 
de circulação de veículos, a travessia e a permanência de 
pedestres em frente a entrada principal do prédio da 
Universidade UNINOVE . 

AB-008 C 

Alargamento da 
Rua Pedro 
Machado (trecho 
situado entre a 
Av. Dr. Auro 
Soares de Moura 
Andrade e a 
Avenida 
Francisco 
Matarazzo) 

Alargamento de 6,00m da Rua Pedro Machado, desde a 
Avenida Francisco Matarazzo até a Av. Dr. Auro Soares de 
Moura Andrade, visando melhorar as condições de fluidez 
do tráfego e a circulação de pedestres. A proposta pretende 
ampliar a caixa viária existente de 9,00m para 12,00m e os 
passeios para 5,00m de largura, visando sua ambientação 
com a área verde e área institucional originadas pelo 
parcelamento da gleba das Indústrias Matarazzo ali 
localizada. 

AB - 009 C 

Prolongamento 
da avenida Dr. 
Auro Soares de 
Moura Andrade 
desde a Casa 
das Caldeiras até 
a av. Santa 
Marina. 

Elaboração de projeto básico para prolongamento da 
avenida Dr. Auro Soares de Moura Andrade desde o terreno 
onde está situado o imóvel Casa das Caldeiras até a 
avenida Santa Marina, incluindo relocação do leito ferroviário 
nesse trecho; implantação de duas pistas com três faixas de 
rolamento cada uma, sendo a primeira junto ao passeio do 
lado direito para tráfego pesado com 3,20m de largura e as 
outras duas para tráfego rápido com 2,80m cada uma; 
passeios com 4,50m de largura junto aos imóveis e 2,50m 
junto à ferrovia; canteiro central com no mínimo 1,50m de 
largura; paisagismo, arborização e iluminação. Esta 
intervenção possibilitará o desafogamento da avenida 
Francisco Matarazzo, especialmente no cruzamento com a 
avenida Pompéia. 

AB - 010 C 

Implantação de 
vias laterais e 
retorno sob o 
Viaduto 
Pompéia. 

Abertura de dois trechos de via, uma em cada lateral do 
Viaduto Pompéia, entre a rua Carlos Vicari e o 
prolongamento da avenida Dr. Auro Soares de Moura 
Andrade, com 7,00m de leito carroçável e 3,50m de 
passeios, incluindo construção de alça de retorno e 
tratamento paisagístico nos baixos do viaduto Pompéia e 
acomodação dos passeios da avenida Francisco Matarazzo 
e rua Carlos Vicari nesse trecho. 

AB - 011 C 

Alargamento dos 
passeios e 
reformulação 
paisagística da 
Rua Joaquim 
Ferreira 

Alargamento de 6,00m em toda a extensão da rua Joaquim 
Ferreira, conformando uma caixa viária de 12,00m e 
passeios laterais com 4,50m do lado direito e 2,50m do lado 
esquerdo. Essa intervenção atenderá a necessidade de 
escoamento do tráfego de passagem quando for implantado 
o primeiro trecho do prolongamento da Av. Dr. Auro Soares 
de Moura Andrade, alem de melhorar as condições de 
acessibilidade e estacionamento e aos novos 
empreendimentos residenciais em fase de execução cujo 
acesso se faz por essa via. 

AB - 012 C 
Realinhamento 
Geométrico Rua 
Carlos Vicari e 

Realinhamento geométrico da Av. Santa Marina no trecho 
situado entre a linha da CPTM e a Rua Carlos Vicari e da 
rua Carlos Vicari, no trecho situado entre o cruzamento com 
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Avenida Santa 
Marina 

a Av. Pompéia e Av. Santa Marina, visando ampliar os 
passeios para no mínimo 3,50m, melhorar as condições de 
circulação e segurança de pedestres, considerando os fluxos 
gerados entre os pontos de desembarque do sistema público 
de transportes e os estabelecimentos e equipamentos 
prestadores de serviços com elevada atratividade para 
pedestres. 

AB - 013 C 

Prolongamento 
da avenida 
Gustav Willy 
Borghof 

Prolongamento da avenida Gustav Willy Borghof, desde os 
baixos do Viaduto Pompéia até a avenida Santa Marina, com 
18,00m de largura sendo 12,00m de caixa viária e passeios 
com 3,00m de largura incluindo arborização e mobiliários 
urbanos. Essa via proporcionará maior fluidez ao tráfego 
local e de passagem, servindo de apoio ao tráfego da 
avenida Marquês de São Vicente. 

AB - 014 B 

Ligação viária 
avenida Marquês 
de São Vicente  - 
(avenida Gustav 
Willy Borghof).  

Abertura de via com 18,00m de largura, sendo 12,00m de 
leito viário e passeios de 3,00m de largura, em continuidade 
a avenida José Nello Lorenzon, no trecho situado entre a Av. 
Marquês de São Vicente e o futuro prolongamento da Av. 
Gustav Willy Borghof. A abertura dessa via complementa a 
ligação viária entre a Marginal do Tietê e o prolongamento 
da avenida Gustav Willy Borghof. 

AB - 015 B Urbanização da 
Gleba Tecnisa 

Definição de instrumentos urbanísticos e de plano de ação 
para parcelamento da gleba da Telefônica, com indicação da 
posição das áreas verdes e institucionais a serem doadas ao 
município. O parcelamento dessa gleba possibilitará a 
integração dos terrenos a malha urbana e ao mercado 
imobiliário cumprindo sua função social, além de permitir a 
integração das áreas verdes e institucionais a outras áreas 
públicas existentes, atualmente cedidas a terceiros, visando 
a implementação em longo prazo de um grande parque 
público com equipamentos, integrando a orla ferroviária a 
margem do rio Tietê. A urbanização desta Gleba resultará 
em 12.500m2 de área institucional. 

AB - 016 E Urbanização da 
Gleba Pompeia 

Definição de instrumentos urbanísticos e de plano de ação, 
incluindo estabelecimento de diretrizes para regularização 
da gleba Pompéia, com indicação da posição das áreas 
verdes e institucionais a serem doadas ao município. A 
regularização do parcelamento dessa gleba possibilitará a 
integração do arruamento a malha urbana possibilitando 
utilização mais adequada dos lotes ao contexto de 
desenvolvimento regional. A urbanização desta Gleba 
resultará em 12.000m2 de área institucional. 

AB - 017 A 

Abertura da 
avenida José 
Nello Lorenzon 
(trecho Marginal 
do Tietê/ avenida 
Marquês de São 
Vicente). 

Contenção das margens do córrego Água Preta e 
implantação de vias marginais no trecho situado entre a 
Marginal do Tietê e a avenida Marquês de São Vicente (rua 
José Nello Lorenzon), sendo duas vias com 3 faixas por 
sentido e passeios de 3,50m junto aos imóveis e 1,50m junto 
ao córrego. A abertura dessa via proporcionará melhoria das 
condições de circulação local possibilitando acesso mais 
adequado ao Conjunto Cingapura e as ZEIS existentes 
nessa via, além de permitir a ligação com a avenida Gustav 
Willy Borghof, quando da implantação de seu 
prolongamento. 

AB - 018 A 

Arruamento na 
ZEIS 3 - situada 
na esquina da 
Avenida Marquês 
de São Vicente 
com Avenida 
Com Martinelli 

Complementação do arruamento existente e abertura de 
vias locais com 16,00m de largura, sendo 10,00m de caixa 
viária e passeios com 3,00m de largura em ambos os lados 
configurando quadras compatíveis com a implantação de 
HIS /HMP nas ZEIS 3- Zonas Especiais de Interesse Social 
existente no cruzamento da Avenida Marquês de São 
Vicente com Avenida Comendador Martinelli. 

AB - 019 A, B, C, D, 
E,F,G,H,I Drenagem Geral 

Reforma e ampliação do sistema de drenagem existente de 
forma a compatibiliza-lo com o adensamento proposto. 
Adoção de novas diretrizes de implantação de 
empreendimentos particulares de forma que seu impacto 
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sobre o sistema de drenagem seja nulo. 

AB - 020 F Produção de HIS 

Produção de unidades habitacionais para reassentamento 
das populações da Favela do Sapo e para populações de 
baixa renda diretamente atingidas pela implantação das 
obras e intervenções previstas. 

AB - 021 G 
Parque linear ao 
longo do córrego 
da rua Quirino 

Implantação de parque linear ao longo do córrego da rua Dr. 
Quirino dos Santos (trecho do canal aberto) entre a avenida 
Presidente Castelo Branco e avenida Marquês de São 
Vicente. Área estimada de 65.200,00m² com previsão de 
duas lagoas de amortecimento de águas pluviais, 
recomposição das margens com paisagismo e implantação 
de áreas destinadas a esporte e lazer. Esta intervenção visa 
equilibrar a ausência de áreas verdes públicas nessa antiga 
zona industrial. 

AB - 022 G 

Praça Pública no 
desemboque 
canal do córrego 
Anhanguera ao 
lado da futura 
Fábrica dos 
Sonhos 

Implantação de praça no final do canal de saneamento do 
córrego Anhanguera, em complementação ao parque linear 
da rua Quirino dos Santos. Área verde estimada 7.500,00m² 
com previsão de lagoa de amortecimento de águas pluviais, 
implantação de estacionamento de apoio a futura Fábrica 
dos Sonhos com cerca de 8.500,00m² e 350 vagas, 
paisagismo e áreas de lazer. 

AB - 023 D Ligação Viária 

Quebra da quadra 6 setor 022 com frente para a avenida 
Auro Soares de Moura Andrade. A via terá largura total de 
13,00 metros , dos quais, 7,00m corresponde para largura 
de leito viário e o restante a 3,00 de passeio de cada lado. 

AB - 024 G 

Parque Linear 
avenida Ordem e 
Progresso. 

Implantação de parque Linear ao longo da avenida Ordem e 
Progresso, no trecho situado entre a Praça Luis Carlos 
Mesquita e a Marginal do Tietê de forma a proteger os 
antigos meandros do rio Tiete, existentes nessa área e as 
áreas de drenagem do córrego Sumaré, bem como 
recompor a ambiência da avenida com plantio de árvores de 
porte, áreas ajardinadas e sistemas de lazer. 

AB – 025 G 

Ligação viária 
entre a Avenida 
Abraão Ribeiro e 
Avenida 
Presidente 
Castelo Branco 
(Rua Joaquim da 
Rocha Ferreira). 

Abertura de via com 16,00m de largura sendo 10,50m de 
leito carroçável e passeios com 2,50m de largura, na 
margem direita do canal de saneamento do córrego 
Anhanguera entre a Avenida Abraão Ribeiro e Av. 
Presidente Castelo Branco já prevista em Lei de 
Melhoramento Viário. Esta intervenção proporcionará melhor 
acessibilidade a Fábrica dos Sonhos. 

AB – 026 G 

Abertura da Rua 
Quirino dos 
Santos (Trecho 
Marquês de São 
Vicente - 
Marginal Tietê) 

Abertura da rua Dr. Quirino dos Santos no trecho entre a Av. 
Marquês de São Vicente e Av. Pres. Castelo Branco, com 
20,00m de largura, sendo 12,00m de leito carroçável e 
passeios de 4,00m. Inclui arborização e mobiliário urbano. 
Esta intervenção forma um sistema binário com a 
intervenção 28 ao longo do parque da intervenção 21. 

AB – 027 G 

Ligação viária 
entre a Avenida 
Marquês de São 
Vicente e Rua 
José Gomes 
Falcão-via 
perímetral ao 
Parque Linear do 
córrego Quirino 
dos Santos  

Abertura de via perimetral do lado direito do parque linear do 
córrego da rua Quirino dos Santos com 20,00m de largura, 
sendo 12,00m de leito carroçável e passeios com 4,00m de 
largura. Inclui arborização, implantação de mobiliários 
urbanos. Esta intervenção possibilitará a formação de um 
binário de vias ao longo do Parque Linear Quirino dos 
Santos, interligando a Marginal do Tietê com a Avenida 
Marquês de São Vicente. 

AB – 028 G 
Prolongamento 
da Rua Walfrido 
de Gramont 

Prolongamento do trecho final da Rua Walfrido de Gramont 
entre a Rua Dr. Rubens e Meirelles e a intervenção 29 pelo 
leito da rua Teotônio Dourado (existente) e cedida 
precariamente ao Pay Center. Largura total de 18,00m 
sendo 10,00m de viário e 4,00m de passeios. Esta 
intervenção possibilitara melhorias a circulação pela 
diminuição da extensão das quadras. 
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AB – 029 G 

Prolongamento 
da Rua Rubens 
Porta Nova  

Prolongamento da Rua Rubens Porta Nova desde a 
intervenção 29 até a interligação com a Rua Inhauma, com 
16,00m sendo 9,00m de leito carroçável e passeios de 
3,50m de ambos os lados, inclui a construção de pontilhão 
sobre o córrego Quirino dos Santos. Esta intervenção 
permitirá a abertura de ligação na direção leste oeste entre 
as ruas Rubens Porta Nova e Inhaúma. 

AB - 030 G 

Ligação viária 
entre as ruas Dr. 
Rubens Meirelles 
e Avenida Ordem 
e Progresso 

Ligação entre a rua Dr. Rubens Meirelles e avenida Ordem e 
Progresso, com 13,00m de largura, sendo 7,00m de leito 
carroçável e passeios de 3,00m de ambos os lados. Esta 
intervenção possibilitará melhorias na circulação de veículos 
pela diminuição da extensão da quadra. 

AB - 031 H 

Reconfiguração 
geométrica da 
Rua Quirino dos 
Santos (Trecho 
Marquês de São 
Vicente - Rua da 
Várzea) 

Reconfiguração geométrica da rua Quirino dos Santos no 
trecho situado entre a Avenida Marquês de São Vicente e 
Rua da Várzea, incluindo alargamento dos passeios para 
5,00m, implantação de mobiliários urbanos e reforço no 
sistema de microdrenagem.Esta intervenção possibilitará 
melhorias na circulação de veículos e pedestres nesse 
trecho da via. 

AB – 032 H 

Alargamento da 
Rua Joaquim 
Manoel de 
Macedo (trecho 
Rua do Bosque 
Rua da Várzea) 

Alargamento da Rua Joaquim Manoel de Macedo no trecho 
situado entre a Rua do Bosque e a Rua da Várzea, de 
12,00m (existentes) para 18,00m, sendo 11,00m de leito 
carroçável e passeios de 3,50m. Esta intervenção 
possibilitará melhorias na circulação de veículos e pedestres 
entre o Terminal da Barra Funda e a Avenida Marquês de 
São Vicente. 

AB – 033 H 

Alargamento da 
Rua do Bosque 
(Trecho situado 
entre as Ruas 
Joaquim Manoel 
de Macedo e 
Rua da Várzea) 

Alargamento da rua do Bosque no trecho situado entre a 
Rua Joaquim Manoel de Macedo e a Rua da Várzea para 
16,00m, sendo 9,00m de leito carroçável e 3,50m de 
passeios. Esta intervenção possibilitará melhorar a 
circulação de veículos e pedestres entre o Terminal da Barra 
Funda e o TRT – Tribunal Regional do Trabalho. 

AB-034 G 

Ligação Viária 
entre a rua 
Joaquim da 
Rocha Pereira e 
rua José Gomes 
Falcão 

Abertura de via com 18,00m de largura, sendo 10,00m de 
leito carroçável e passeios com 4,00m de largura. 

AB – 035 H 

Ligação viária 
entre a Rua 
Quirino dos 
Santos e a 
intervenção 36 
(ligação viária 
Rua da Várzea-
Rua do Bosque) 

Abertura de via de ligação entre a intervenção 36 e a Rua 
Quirino dos Santos, cruzando a Rua Joaquim Manoel de 
Macedo, com 16,00m de largura, sendo 9,00m de leito 
carroçável e 3,50m de passeios em ambos os lados. Inclui a 
construção de ilha de acomodação entre a confluência 
dessa nova via com a Rua da Várzea e Av. Tomas Edison. 
Esta intervenção possibilitará melhorias na circulação pela 
diminuição da extensão da quadra. 

AB - 036 H 

Ligação Viária 
entre a rua da 
Várzea e a rua 
do Bosque 

Abertura de via entre a rua da Várzea e rua do Bosque com 
16,00m de largura, sendo 10,00m de leito carroçável e 
passeios com 3,00m de ambos os lados. Esta intervenção 
possibilitará melhorias na circulação de pedestres e veículos 
entre o Terminal Barra Funda e o TRT – Tribunal Regional 
do Trabalho. 

AB – 037 H 

Prolongamento 
da Avenida 
Gustav Willy 
Borghoff sentido 
leste (sobre o 
leito da Rua da 
várzea e Doutor 
Bento T. Ferraz) 

Reconfiguração geométrica das ruas Doutor Bento T. Ferraz 
e Rua da Várzea de forma a interligar com a Avenida Gustav 
Willy Borghoff, formando um sistema binário em frente ao 
terminal Barra Funda do Metro, com largura de 25,00m 
sendo 15,00m de leito carroçável, 5,00m de passeios, 
ciclovia junto ao passeio e implantação de arborização e 
mobiliários urbanos. Esta intervenção possibilitará ligação no 
sentido leste oeste, organizando o transito de ônibus que 
entra e sai do Terminal da Barra Funda. 

AB – 038 H Reconfiguração 
geométrica dos 

Reconfiguração geométrica das vias de acesso e vias de 
circulação interna do terminal de ônibus anexo ao Terminal 
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acessos e vias 
internas do 
terminal de 
ônibus urbano 
junto a Terminal 
da Barra Funda 

Intermodal da Barra Funda, incluindo a formação de praça 
no final da Quirino dos Santos. Esta intervenção possibilitará 
melhorias na circulação de ônibus e pedestres que chegam 
e saem do Terminal da Barra Funda 

AB – 039 H 

Ligação viária 
entre o inicio da 
Avenida Gustav 
Willy Borghoff até 
a Praça Luis 
Carlos de 
Mesquita ao lado 
do Viaduto 
Antártica 

Abertura de via em complementação ao trecho de via 
existente sob o viaduto Antártica de forma a possibilitar a 
ligação entre o inicio da Av. Gustav Willy Borghoff ( Rua da 
Várzea ) a Praça Luis Carlos Mesquita, com 18,00m de 
largura, sendo 12,00m de leito carroçável e 4,00m de 
passeios de ambos os lados. Esta intervenção possibilitará a 
circulação de transito entre a Av. Gustav Willy Borghoff e a 
Av. Marquês de São Vicente, aliviando a circulação de 
veículos em frente ao Terminal da Barra Funda.  

AB – 040 H 

Rearranjo 
fundiário das 
Quadras 45,46, 
51, 52 e 54 do 
setor 197 

Rearranjo fundiário, das quadras 45,46,51,52 e 53, utilizando 
instrumentos do Plano Diretor Estratégico, de forma a 
possibilitar a implantação de empreendimento de interesse 
social, estacionamento público e equipamentos de interesse 
da comunidade. Esta intervenção visa potencializar a 
inserção de novos usos nesse quadrante. 

AB – 041 E 

Ligação viária 
Av. Nicolas 
Boeher – Av. 
Presidente 
Castelo Branco 

Abertura de via com 16,00m de largura, sendo 9,00m de 
leito carroçável e 3,50m de passeios em ambos os lados. 
Intervenção já prevista na Lei de Melhoramento viário 
8.895/79 

AB – 042 E 

Construção de 
alça de acesso à 
Ponte Júlio de 
Mesquita Neto 

Construção de alça de acesso a Ponte Júlio de Mesquita 
Neto, complementando a obra de arte já prevista na lei de 
Melhoramento viário 8895/79 

AB – 043 E 

Ligação viária 
Praça José V. de 
C.Mesquita – 
Rua Edgar 
Teotônio de 
Santana (leito da 
rua Beta) 

Abertura de via com 14,00m de largura, sendo 7,00m de 
leito carroçável e 3,50m de passeios de ambos os lados 
entre a Avenida Marquês de São Vicente e Rua Josef Kryss, 
já prevista em Lei de Melhoramento viário não implantado 

AB – 044 E 

Ligação viária 
Avenida Marquês 
de São Vicente – 
Rua Alberto 
Barzaghi 

Abertura de via com 18,00m de largura, sendo 12,00m de 
leito viário e passeios de 3,00m de largura entre a avenida 
Marquês de São Vicente e a Alberto Barzaghi. Essa 
intervenção possibilita a interligação da rua Dr. Moisés 
Kauffman com a avenida Marquês de São Vicente 

AB – 045 F 

Ligação viária 
entre as ruas Dr. 
Moises 
Kauffman, Rua 
Dr. Moisés 
Kahan e Rua 
José Szakall 

Abertura de sistema viário e formação de praça interligando 
as ruas José Szakall, Dr. Moisés Kauffman e Dr. Moises 
Kahan, com 18,00m de largura, sendo 12,00m de leito 
carroçável e 3,00m de passeios de ambos os lados. Esta 
intervenção possibilitará a formação de um binário 
interligando a avenida Marquês de São Vicente com a 
avenida Ordem e Progresso. 

AB – 046 E 

Ligação viária 
Rua Dr. Moises 
Kahan com 
Avenida 
Presidente 
Castelo Branco 

Abertura de via com 18,00m de largura, sendo 12,00m de 
leito viário e passeios de 3,00m de ambos os lados entre a 
rua Dr. Moises Kahan e a avenida Marquês de São Vicente 
cruzando a rua Dr. Moisés Kauffman. Possibilita melhorias 
na circulação viária pela diminuição da extensão interligando 
o sentido norte sul.  

AB – 047 H 

Prolongamento 
da Rua José 
Gomes Falcão 
trecho entre Rua 
da Várzea e Rua 
do Bosque) 

Prolongamento da Rua José Gomes Falcão entre a Rua do 
Bosque e a rua da várzea, com 16,00m de largura, sendo 
9,00m de leito carroçável e 3,50m de passeios de ambos os 
lados. Esta intervenção possibilitará melhorias na circulação 
de pedestres e veículos pela dimunição da extensão da 
quadra e por possibilitar a ligação no sentido norte-sul entre 
a rua da várzea e a Marginal do Tietê. 

AB – 048 F Ligação viária Abertura de via com 18,00m de largura, sendo 12,00 de leito 
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INTERVENÇÃO SUBSETOR NOME DESCRIÇÃO 
Rua do Cano 
com Avenida 
Ordem e 
Progresso 
cruzando a 
Avenida Tomas 
Edison 

viário e 3,00m de passeios de ambos os lados entre a 
avenida Ordem e Progresso e avenida Marquês de São 
Vicente, cruzando a rua Tomas Edison. Esta intervenção 
possibilitará melhorias na circulação de veículos e pedestres 
pela diminuição da extensão das quadras. 

AB – 049 F Abertura da Rua 
do Cano 

Abertura de via com 16,00m de largura, sendo 9,00m de 
leito carroçável e 3,50m de passeios em ambos os lados. 
Intervenção já prevista na Lei de Melhoramento viário não 
implantado (rua do Cano) e que possibilitara interligação 
com a rua José de Oliveira Coutinho  

AB - 050 - Ligação Viária Continuação da rua da Várzea até a rua Cond. Vicente 
Miguel Marino. 

AB – 051 A, B, E, F, G 
Provisão de 
áreas 
institucionais 

Provisão de 22.000,00m² de áreas institucionais para 
implantação de equipamentos educacionais e 11.000m² de 
áreas institucionais para equipamentos de saúde. Esta 
intervenção viabiliza-se no parcelamento das grandes 
glebas, em parcerias com a iniciativa privada. 

AB – 052 C 

Passagem 
Subterrânea sob 
os Trilhos na 
avenida Santa 
Marina  

Execução de passagem subterrânea sob o leito ferroviário, 
com cerca de 300,00m de extensão interligando o 
prolongamento da avenida Dr. Auro Soares de Moura 
Andrade com a avenida Santa Marina. Esta intervenção 
possibilitará a ligação viária entre as vertentes Norte e Sul 
da linha do trem. 

AB – 053 A Parque Urbano 
Barra Funda 

Implantação de parque público com cerca de 170.000m² de 
área, em terrenos municipais cedidos ao São Paulo Futebol 
Clube, a Sociedade Esportiva Palmeiras e ao CETET. 

AB - 054 - Ligação Viária Ligação da rua Joaquim Ferreira com a rua Barão do 
Bananal. 

AB - 055 -  Continuação da rua Cotoxó, será mantido o mesmo perfil 
existente. 

AB - 056 - 
Intervenção 
viária 

Alargamento da rua Capitão M. Gonçalo Monteiro, ligando a 
avenida Marquês de São Vicente com a rua da Várzea 
formando uma alça de retorno para o Viaduto Pacaembu.  

 
2.2.12.5)  Processo de implementação econômica 
 
Para viabilizar economicamente a Operação Urbana Consorciada Água Branca serão utilizados 
os dispositivos existentes na legislação municipal incidente, ou seja, no Plano Diretor Estratégico 
e no Plano Regional Estratégico. 
 
Serão utilizados especificamente os seguintes instrumentos urbanísticos: 
 

1. Consórcio imobiliário, instrumento urbanístico por meio do qual o Poder Executivo 
Municipal pode receber transferência imóveis a pedido de seus proprietários. Estes 
imóveis são oferecidos como forma de viabilizar economicamente o melhor 
aproveitamento do imóvel; 

 
2. Concessão Urbanística, onde por meio de licitação o poder público delega a uma 

empresa ou a um consórcio de empresas a realização de obras de urbanização ou de 
reurbanização de uma área especifica dentro da cidade; 

 
3. Outorga onerosa, concessão do Poder Público de Direitos Urbanísticos Adicionais, 

mediante pagamento de contrapartida; 
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4. Emissão de CEPACs - Certificados de Potencial Adicional de Construção de emissão de 
municípios no âmbito de Operações Urbanas Consorciadas, utilizados como pagamento 
de Contrapartida de Outorga Onerosa, e não representativos de dívida ou crédito; 

 
2.2.12.6)  Cronograma Físico 
 
É preciso enfatizar que o Estudo de Impacto Ambiental – EIA da Operação Urbana Consorciada 
Água Branca esta sendo elaborado, antes do envio e aprovação da lei de regulamentação pela 
Câmara dos Vereadores.  
 
As intervenções propostas dentro do Plano Urbanístico ainda não foram detalhadas em projeto 
executivo, portanto as informações disponibilizadas até o presente momento correspondem 
apenas as existentes na descrição do Termo de Referência e espacializadas no Plano 
Urbanístico.  
 
Portanto, ainda não existem informações suficientes para a elaboração de um cronograma físico 
materializando a expectativa de prazo para implementação das etapas de intervenção e as 
indicações dos leilões de CEPAC(s). 
 
2.2.12.7)  Mão-de-obra 
 
Conforme descrito no item 2.2.12.6 ainda não existem informações suficientes para se calcular a 
estimativa de mão de obra que poderá ser empregada. 
 
2.2.12.8)  Custos Gerais do Projeto 
 
Conforme descrito no item 2.2.12.6 ainda não existem informações suficientes para se calcular 
os custos gerais do projeto, os cálculos possíveis até o momento estão inseridos nos itens 
correspondentes, como por exemplo, o correspondente a desapropriação está no item Áreas 
Passíveis de Desapropriação. 
 
2.3)  Justificativa do Empreendimento 
 
A urbanização efetiva da área do distrito da Barra Funda foi impulsionada por dois fatores 
principais, primeiro as obras de retificação do rio Tietê e a implantação das ferrovias, São Paulo 
Railway e Estrada de Ferro Sorocabana, pois na época era o principal meio de transporte 
utilizado no país. Pelas facilidades de escoamento da produção agrícola e posteriormente da 
indústria os locais de armazenamento desta produção foram implantados nestas áreas, assim 
como, a maior parte das moradias dos trabalhadores encarregados destas funções. 
 
Com o passar dos anos e pelas estratégias políticas de desenvolvimento adotadas ocorreu a 
troca do modelo de transporte padrão adotado no país, isto é, a ferrovia foi substituída por 
rodovias. Para o município de São Paulo esta substituição provocou o deslocamento de parte 
das industriais para as áreas próximas as rodovias, pela facilidade de escoamento da produção 
e acesso as áreas mais periféricas do município. 
 
Este desenvolvimento inicial nas áreas próximas as ferrovias provocou a ocupação das áreas de 
várzea e das encostas do município e como consequência houve a impermeabilização destas 
áreas acarretando em sérios problemas para a drenagem das águas pluviais.  
 
Como consequência do processo de substituição do modo de transporte padrão no município e 
o deslocamento de parte das atividades industriais para outras regiões como, por exemplo, para 
a área ao longo da rodovia Presidente Dutra, ocorreu a necessidade de readequação da área 
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para receber novas atividades que possam ser instaladas na área, como por exemplo, o uso 
comercial e residencial. 
 
A área do distrito da Barra Funda teve seu desenvolvimento baseado na ocupação de uso 
industrial, como consequência verifica-se o parcelamento do solo em grandes lotes e quadras, 
pois para o desenvolvimento desta atividade era necessário o uso de grandes construções, 
como por exemplo, os galpões e armazéns. Portanto, a área requer uma readequação e o 
parcelamento do solo de algumas glebas particulares em áreas menores, facilitando o fluxo de 
pedestres e de veículos na região. 
 
Outro fator importante é o distrito ter se desenvolvido na área da várzea natural do rio Tietê e, 
como consequência, apresenta problemas com inundações que requerem obras estruturais para 
sua solução. 
 
A área objeto deste trabalho foi identificada no Plano Diretor Estratégico como uma das áreas da 
capital paulista que necessita de readequação, visto que seu desenvolvimento ocorreu baseado 
na indústria, que com o passar dos anos foi se deslocando e como consequência verifica-se 
atualmente um processo de degradação e subutilização de uma área localizada 
estrategicamente próxima ao centro tradicional da cidade. Para enfatizar a importância da 
readequação desta área se junta o fato da região do distrito da Barra Funda apresentar uma 
oferta de transportes públicos, principalmente sobre trilho muito superior a outras regiões do 
município de São Paulo, que ao contrário são carentes.  
 
A legislação urbanística que vem consolidando a reforma urbana no país apresenta alguns 
instrumentos que foram criados de forma que os ônus destas transformações não fiquem 
somente como responsabilidade do poder publico municipal, são exemplos destes instrumentos, 
a emissão de Certificado de Potencial Adicional de Construção – CEPACs, os consórcios 
imobiliários e a outorga onerosa. 
 
A Operação Urbana Consorciada Água Branca constitui-se em um destes instrumentos 
urbanísticos e previsto na legislação Lei Municipal n° 13.430/02 que dispõe sobre o Plano 
Diretor Estratégico do Município de São Paulo, que estabelece que cada uma destas áreas deva 
ser objeto de estudo prévio de impacto ambiental. Na seção VII – Das Operações Urbanas 
Consorciadas é definido: 
 
Art. 225 – As Operações Urbanas Consorciadas são o conjunto de medidas coordenadas pelo 
Município com a participação dos proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores 
privados, com o objetivo de alcançar transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais 
e a valorização ambiental, notadamente ampliando os espaços públicos, organizando o 
transporte coletivo, implantando programas habitacionais de interesse social e de melhorias de 
infra-estrutura e sistema viário, num determinado perímetro.  
 
§ 1º – Cada nova Operação Urbana Consorciada será criada por lei específica, de acordo com 
as disposições dos artigos 32 a 34 da Lei Federal n° 10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto 
da Cidade.  
 
§ 2º – Ficam delimitadas áreas para as novas Operações Urbanas Consorciadas Diagonal Sul, 
Diagonal Norte, Carandiru-Vila Maria, Rio Verde-Jacú, Vila Leopoldina, Vila Sônia e Celso 
Garcia, Santo Amaro e Tiquatira, além das existentes Faria Lima, Água Branca, Centro e Águas 
Espraiadas, com os perímetros descritos nas suas leis específicas e indicadas no Mapa n° 09, 
integrante desta lei.  
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O Plano Diretor Municipal determina a obrigatoriedade de aprovação de lei específica para cada 
Operação Urbana e quais informações serão necessárias para acompanhar a referida lei, Artigo 
229:  

 
I - delimitação do perímetro da área de abrangência;  
II - finalidade da operação;  
III - programa básico de ocupação da área e intervenções previstas; 
IV - estudo prévio de impacto ambiental, de vizinhança;  
V - programa de atendimento econômico e social para a população diretamente afetada pela 
operação;  
VI - solução habitacional dentro de seu perímetro ou vizinhança próxima, no caso da 
necessidade de remover os moradores de favelas e cortiços;  
VII - garantia de preservação dos imóveis e espaços urbanos de especial valor histórico, cultural, 
arquitetônico, paisagístico e ambiental, protegidos por tombamento ou lei;  
VIII - instrumentos urbanísticos previstos na operação;  
IX - contrapartida a ser exigida dos proprietários, usuários permanentes e investidores privados 
em função dos benefícios recebidos;  
X - estoque de potencial construtivo adicional;  
XI - forma de controle da Operação, obrigatoriamente compartilhado com representação da 
sociedade civil;  
XII - conta ou fundo específico que deverá receber os recursos de contrapartidas financeiras 
decorrentes dos benefícios urbanísticos concedidos.  
 
No capítulo II, Do Uso e Ocupação do Solo Seção I das Definições, da Lei Municipal n° 
13.430/02 é definido Os Certificados de Potencial Adicional de Construção – CEPAC  
 
VIII - Certificado de Potencial Construtivo Adicional - CEPAC é uma forma de contrapartida 
financeira de outorga onerosa do potencial construtivo adicional, alteração de uso e parâmetros 
urbanísticos, para uso específico nas Operações Urbanas Consorciadas. 
 
O Plano Diretor Estratégico na seção VII, específica a respeito das Operações Urbanas 
Consorciadas, no artigo 230, dispõe a respeito dos CEPAC, sua forma de implementação 
vinculada a criação da lei específica da Operação Urbana Consorciada. 
 
Art. 230 – A lei específica que criar a Operação Urbana Consorciada poderá prever a emissão 
pelo Município de quantidade determinada de Certificados de Potencial Adicional de Construção 
- CEPAC, que serão alienados em leilão ou utilizados diretamente no pagamento das obras, 
desapropriações necessárias à própria Operação, para aquisição de terreno para a construção 
de HIS na área de abrangência da Operação, visando ao barateamento do custo da unidade 
para o usuário final e como garantia para obtenção de financiamentos para a sua 
implementação.  
 
§ 1º – Os Certificados de Potencial Adicional de Construção – CEPAC serão livremente 
negociados, mas convertidos em direito de construir unicamente na área objeto da Operação.  
 
§ 2º – A vinculação dos Certificados de Potencial Adicional de Construção – CEPAC poderá ser 
realizada no ato da aprovação de projeto de edificação específico para o terreno.  
 
§ 3º - Os Certificados de Potencial Adicional de Construção – CEPACs poderão ser vinculados 
ao terreno através de declaração da Municipalidade, os quais deverão ser objeto de certidão.   
 
§ 4º - Apresentado pedido de licença para construir ou para modificação de uso, os Certificados 
de Potencial Adicional de Construção – CEPACs serão utilizados no pagamento da 
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contrapartida correspondente aos benefícios urbanísticos concedidos, respeitados os limites 
estabelecidos nas leis de cada Operação Urbana Consorciada.  
 
O artigo 230 ainda estipula que a quantidade de CEPAC que poderá ser emitida deverá ser 
proporcional ao estoque de potencial construtivo disponível para a Operação Urbana, assim 
como seu valor mínimo, como serão calculadas as contrapartidas, as formas de conversão da 
equivalência dos CEPACs em metros quadrados de potencial construtivo adicional e também de 
metros quadrados de terreno de alteração de uso. De acordo, com o Art. 230 da lei n° 13.430/02 
a lei específica da operação urbana deverá conter o limite do valor de CEPAC que poderá ser 
utilizado para a aquisição de terreno para a construção de Habitação de Interesse Social – HIS. 
 
Do ponto de vista econômico o poder municipal, nas esferas, municipal e estadual, investiu no 
transporte coletivo na região, principalmente sobre trilhos que é ausente em outras áreas do 
município de São Paulo e considerado como o mais eficiente e indicado como solução para os 
constantes problemas enfrentados todos os dias em consequência do trânsito caótico. 
 
Do ponto de vista social a implantação da Operação Urbana Consorciada Água Branca, por 
meio da implantação de seu Plano Urbanístico contribuirá para melhorar a qualidade de vida na 
região, a partir da implantação de áreas verdes, readequação do sistema viário e obras de 
drenagem. Dessa forma espera-se solucionar ou ainda minimizar os constantes episódios de 
inundações a que a área esta sujeita. 
 
Cabe destacar ainda que, com a implantação do Plano Urbanístico, a população que atualmente 
vive em condições subnormais, em favelas, será transferida inicialmente para duas áreas com 
habitações de interesse social – HIS, executadas pelo poder publico municipal. Ressalta-se que 
estas áreas são as primeiras, mas podem não ser as únicas. De acordo com a Lei Municipal n° 
13.430/02: 
 
XIII - Habitação de Interesse Social - HIS, é aquela que se destina a famílias com renda igual ou 
inferior a 6 (seis) salários mínimos, de promoção pública ou a ela vinculada, com padrão de 
unidade habitacional com um sanitário, até uma vaga de garagem e área útil de no máximo 50 
m² (cinqüenta metros quadrados), com possibilidade de ampliação quando as famílias 
beneficiadas estiverem envolvidas diretamente na produção das moradias.  
  
Além da iniciativa para a elaboração de habitações mercado popular - HMP, previstas no Plano 
Diretor Estratégico e executadas pela iniciativa privada para atender a demanda da população 
diretamente atingida pelas obras e intervenções propostas. A lei municipal define: 
 
XIV - Habitação de Mercado Popular – HMP, é aquela que se destina a famílias de renda igual 
ou inferior a 16 (dezesseis) salários mínimos ou capacidade de pagamento a ser definida em lei 
específica, de promoção privada, com padrão de unidade habitacional com até dois sanitários, 
até uma vaga de garagem e área útil de no máximo 70m² (setenta metros quadrados).  
 
A Operação Urbana Consorciada Água Branca tem como objetivos:  
 
1. O adensamento populacional. 
 
Pretende-se com a Operação Urbana Consorciada Água Branca incentivar a produção do uso 
residencial na área do distrito da Barra Funda. 
 
2. Implementação de um plano de investimentos. 
 
Para a reestruturação urbana da área da Operação Urbana Consorciada Água Branca serão 
necessárias obras de diferentes portes, como alargamento do viário existente em alguns pontos, 
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abertura de novas vias, o incentivo à produção residencial, criação de novas áreas verdes, entre 
outras, conjunto de obras que compõe o Plano Urbanístico para a adequação da área as novas 
demandas. 
 
Para a implantação do Plano Urbanístico proposto torna-se necessário um planejamento de 
implantação do ponto de vista econômico, ou seja, a implementação de um plano de 
investimentos no qual deverão ser detalhados as formas de utilização dos instrumentos 
urbanísticos previstos na legislação municipal, como outorga onerosa do direto de construir, 
IPTU Progressivo e utilização de CEPACs. Garantindo desta forma que os recursos serão 
utilizados na própria área de intervenção. 
 
3. Promoção do parcelamento do solo, visando a reestruturação da área, estabelecendo novos 

padrões de uso e ocupação do solo em substituição ao antigo padrão de ocupação 
industrial. 

 
O papel do poder público municipal como agente promotor e coordenador na produção do 
espaço urbano, no caso da Operação Urbana Consorciada Água Branca, tem como objetivo 
garantir que a reestruturação da área e os novos padrões de uso e ocupação do solo atendam 
as demandas sociais existentes. 
 
A partir da implantação das mudanças propostas no Plano Urbanístico será proposto o 
parcelamento de glebas particulares, onde o parcelamento seja aplicável, com o objetivo de 
implantar sistema viário, áreas verdes e institucionais.  
 
4. Otimização na utilização da oferta de transporte coletivo e dos equipamentos culturais e de 

lazer alocados na área. 
 
Com a implantação das melhorias propostas no Plano Urbanístico, a Operação Urbana 
Consorciada Água Branca, pretende-se a otimização do uso dos transportes coletivos ofertados 
na área: metrô, trens e ônibus. E o incentivo do uso dos equipamentos culturais disponíveis na 
área, como por exemplo, o Memorial da América Latina. 
 
5. Ampliação e melhoria do sistema viário local. 
 
Para a reurbanização da área e a adequação aos novos padrões de uso e ocupação do solo e 
principalmente ao novo adensamento proposto será necessário a execução de obras tanto para 
a ampliação como para a melhoria do sistema viário local. 
 
A presença da ferrovia como um divisor da área objeto de estudo e em alguns pontos um 
obstáculo a ser transportado induz a necessidade da realização de algumas obras no viário para 
melhorar a acessibilidade e a mobilidade na região. 
 
Cabe destacar que, conforme dito anteriormente, já estão em execução obras pontuais com o 
objetivo de melhorar a mobilidade na área da Operação Urbana, com ênfase a melhoria da 
circulação de pedestres, são elas: 
 

⇒ Praça linear de ligação entre o Parque Fernando Costa e o Terminal Barra Funda. 
 
O objetivo desta intervenção é facilitar a circulação de pedestres entre dois importantes 
equipamentos da área, o Parque Fernando Costa e o Terminal Barra Funda e o bairro de 
Perdizes, o local da área de estudo, atualmente com maior ocupação residencial. 
 



  
 
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO 
 

 Cap.I-75

Para a circulação de veículos com esta intervenção será possível a ligação entre a rua Ministro 
Godoi, via paralela ao Parque da Água Branca, com o Terminal Intermodal Barra Funda e o 
Memorial da América Latina. 
 

⇒ Praça do Memorial América Latina (saída sul do Terminal da Barra Funda) 
 
Para facilitar a circulação de pedestres que é intenso na área devido a presença das 
universidades, UNESP e UNINOVE, Memorial da América Latina e o fluxo de usuários do 
Terminal Intermodal Barra Funda, a praça do Memorial da América Latina será remodelada. 
 
As obras consistem na remodelação paisagística da área com o objetivo de aumentar as áreas 
de circulação da praça localizada na saída sul do Terminal Barra Funda, entre as ruas Deputado 
Salvador Julianelli e Professor Wilfrides Alves de Lima, destacando a passagem subterrânea de 
entrada do Memorial da América Latina. 
 

⇒ Extensão da rua Dona Germaine Burchard 
 
Para facilitar o fluxo de pedestres e de veículos entre o bairro de Perdizes e o entorno do 
Terminal da Barra Funda e ainda criar a possibilidade de retornos a circulação de veículos na 
avenida Francisco Matarazzo é necessário a extensão da rua Dona Germaine Burchard. Cabe 
destacar que, o fluxo diário de pedestres na região é intenso, pois nesta região localizam-se 
alguns equipamentos de lazer e cultura, como por exemplo, o Parque da Água Branca e o 
Memorial da América Latina. Além de instituições de ensino, o Colégio das Américas, a UNESP 
e a UNINOVE. 
 

⇒ Alargamento dos Passeios e reformulação paisagística da rua Tagipuru (trecho 
rua Doutor Adolpho Pinto – Júlio Gonzalez. 

 
O objetivo desta intervenção é possibilitar mais segurança e conforto no trajeto de pedestres, a 
partir do Terminal Intermodal Barra Funda, tanto para oeste como para leste. No sentido oeste 
localizam-se: o Shopping West Plaza, Esporte Clube Palmeiras, Shopping Bourbon e o centro 
de comércio e serviços da rua Turiassu e avenida Pompéia. No sentido leste localizam-se: a 
UNINOVE, o SENAC, o SESC e o centro de comércio e serviços da rua Cardoso de Almeida. 

 
⇒ Alargamento passeios e reformulação paisagística da avenida Doutor Auro 

Soares de Moura Andrade (trecho rua Deputado Salvador Julianelli/ rua Pedro 
Machado). 

 
Da mesma forma que a anterior o objetivo desta intervenção é possibilitar maior segurança e 
conforto no grande trajeto de pedestres com origem no Terminal Intermodal Barra Funda em 
direção oeste e destino a rua Pedro Machado,  Shopping West Plaza, Shopping Bourbon, 
Esporte Clube Palmeiras, centro de comércio e serviços da avenida Antártica, rua Turiassu, 
avenida Pompéia e ao Centro Empresarial Price Waterhouse. 
 

⇒ Reconfiguração geométrica da rotatória, alargamento dos passeios e 
requalificação paisagística do entroncamento formado pelas ruas Tagipuru – 
Adolpho Pinto e Doutor Fuad Nautel. 

 
Neste local localiza-se a UNINOVE, uma grande construção, ocupando uma extensa área onde 
se concentra uma grande quantidade de estudantes. Esta universidade é um pólo gerador de 
tráfego e de fluxo de pedestres. Dessa forma, a reconfiguração geométrica da rotatória, 
alargamento dos passeios e requalificação paisagística do entrocamento formado pelas ruas 
Tagipuru – Adolpho Pinto e Doutor Fuad Nautel, tem como objetivo a segurança para a travessia 
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e permanência dos pedestres na frente da universidade. Por se tratar de uma área mais árida 
pretende-se a implantação de projeto paisagístico e a arborização da área. Esta intervenção 
permitirá ainda maior fluidez do tráfego de veículos nesta área. 

 
⇒ Alargamento da rua Pedro Machado (trecho situado entre a avenida Doutor Auro 

Soares de Moura Andrade e a avenida Francisco Matarazzo). 
 
A partir do parcelamento da área da antiga Indústria Reunidas Matarazzo, a rua Pedro Machado 
será alargada com o objetivo de facilitar a circulação de pedestres e fluxo de veículos na área. A 
intervenção propõe um passeio de 5,00m de largura, criando um local agradável e harmônico 
com a área verde e a institucional criadas como resultado do parcelamento da gleba. 

 
⇒ Realinhamento geométrico rua Carlos Vicari e avenida Santa Marina. 

 
A presença da Estação Água Branca da Linha 7 – Rubi da Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos – CPTM, nesta área tem como consequência um intenso fluxo de usuários deste 
transporte em direção aos equipamentos e estabelecimentos prestadores de serviços nas 
proximidades. Portanto, esta intervenção tem como objetivo principal melhorar as condições de 
circulação e segurança de pedestres.  
 
Estão em fase de execução algumas obras pontuais com o objetivo de melhorar o fluxo de 
automóveis na área da Operação Urbana, são elas: 
 

⇒ Ligação Viária entre a avenida Francisco Matarazzo e a avenida Doutor Auro 
Soares de Moura Andrade 

 
O objetivo desta intervenção é a implantação de uma via para viabilizar a conexão de veículos 
entre o terminal de ônibus urbano localizado ao sul do Terminal Intermodal da Barra Funda a 
avenida Francisco Matarazzo, por meio do balão de retorno existente na avenida Auro Soares 
de Moura Andrade. 
 

⇒ Implantação de vias laterais e retorno sob o viaduto Pompéia. 
 
Com esta intervenção será criada uma via em cada lateral do viaduto Pompéia viabilizando 
desta forma o retorno e facilitando a fluidez do tráfego na área, entre a rua Carlos Vicari e o 
prolongamento da avenida Dr. Auro Soares de Moura Andrade. Na parte baixa do viaduto 
Pompéia será executado também projeto paisagístico.  
 

⇒ Alargamento dos passeios e reformulação paisagística da rua Joaquim Ferreira. 
 
Nesta área estão em fase de implantação empreendimentos imobiliários, nos quais, o acesso é 
realizado por meio da rua Joaquim Ferreira e pela avenida Doutor Auro Soares de Moura. Dessa 
forma, esta intervenção facilitará o fluxo de automóveis na região diante de duas situações, 
aumento da demanda provocada pela ocupação dos empreendimentos imobiliários e também 
pelo escoamento do tráfego de passagem em direção ao primeiro trecho do prolongamento da 
avenida Dr. Auro Soares de Moura.  
 
Como parte integrante do Plano Urbanístico são propostas intervenções no viário de caráter 
estrutural, a saber: 
 

⇒ Passagem subterrânea sob os trilhos na avenida Santa Marina. 
 



  
 
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO 
 

 Cap.I-77

Esta intervenção viabilizará a ligação entre a região norte e sul da linha férrea. Será uma 
passagem com extensão total de 300,00 metros interligando o prolongamento da avenida Auro 
Soares de Moura Andrade com a avenida Santa Marina. 
 

⇒ Ligação viária rua do Cano com a avenida Ordem e Progresso cruzando a 
avenida Tomas Edison 

 
Esta intervenção tem como ênfase o conforto dos pedestres, a partir da redução da extensão 
das quadras. Esta intervenção facilitará também o fluxo de veículos na área. 
 

⇒ Ligação viária entre as ruas Dr. Moises Kauffman, rua Dr. Moises Kahan e rua 
José Szakall 

 
Com esta intervenção será criado um binário responsável pela interligação entre duas 
importantes avenidas estruturais da região, a Marquês de São Vicente e a Ordem e Progresso, 
facilitando o fluxo de veículos na região e o aumento da demanda que possa existir na área 
provocada a partir da implantação das intervenções propostas dentro do Plano Urbanístico. 
 

⇒ Ligação viária entre a rua da Várzea e a rua do Bosque. 
 
O objetivo desta intervenção é melhorar a circulação de pedestres e veículos, entre o Terminal 
Intermodal Barra Funda e o Tribunal Regional do Trabalho – TRT, localizado na avenida 
Francisco Matarazzo.  
 
6. Melhoria e ampliação dos sistemas de macro e microdrenagem. 
 
A ocupação da área objeto de estudo ocorreu de forma desordenada e acelerada pela presença 
da ferrovia, como conseqüências podem-se elencar: ocupação da área de várzea do rio Tietê, 
impermeabilização em excesso e redução de áreas verdes. Estes fatores conferem a área sérios 
problemas de drenagem acarretando em episódios de cheias constantes. 
 
Esta área onde ocorrerá a Operação Urbana Água Branca compreendia antigamente as várzeas 
do rio Tietê e de seus afluentes da margem esquerda, entre eles o Água Branca, o Sumaré e o 
Água Preta. A área era então conhecida como a várzea da Barra Funda.  
 
Nesta região, como em várias outras da cidade, a implantação das ferrovias Sorocabana e 
Santos-Jundiaí modificou drasticamente a malha urbana. Em especial, quanto à rede 
hidrográfica, criou uma barreira física e condicionou os traçados dos córregos, retificando-os e 
muitas vezes restringindo sua passagem por meio de galerias de baixa altura, hidraulicamente 
insuficientes. 
 
Exemplificando esta prática tem-se na área de Estudo da Operação Urbana: 
 
• O córrego do Pacaembu, que, juntamente com o Anhangüera, que provém da av. Rudge, 

forma o Canal de Saneamento, que segue a partir da av. Abrahão Ribeiro até o Tietê 
(adjacente ao Forum Criminal); 

 
• O canal retificado do córrego sob a rua Quirino dos Santos, entre o Terminal Barra Funda do 

Metrô e o Playcenter; 
 

• Os córregos Sumaré e Água Preta, que, canalizados por galerias celulares, seguem 
paralelos aos viadutos Antártica e Pompéia respectivamente; 
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• O Água Branca, que caminha em direção ao Tietê paralelo à rua Prof. José Nelo Lorenzon 
(junto à Telha Norte). 

 
Com o crescente ritmo de ocupação urbana ocupou-se tanto as áreas de encostas como de 
várzeas. Dessa forma, as áreas baixas foram sendo sistematicamente aterradas, e 
conseqüentemente sua rede hídrica descaracterizada, com o desaparecimento dos antigos 
meandros: a começar pelo próprio rio Tietê, que sofreu inexorável retificação. Esta dinâmica 
criou forçosamente uma dificuldade ao escoamento das águas superficiais. As consequências 
são as constantes inundações que se verificam nas épocas de chuvas, especialmente ao longo 
da av. Marquês de São Vicente. Adicionalmente, a baixa declividade imposta pelo terreno plano 
às galerias pluviais, favorece o seu assoreamento. 
 
Como forma de solucionar e/ou reduzir estes problemas no Plano Urbanístico estão inseridas 
obras de drenagem em diferentes áreas localizadas dentro do perímetro da Operação Urbana, 
que associadas a implantação de áreas verdes possibilitarão o aumento da permeabilidade no 
local. 
 
Para tornar efetivas essas obras de drenagem a EMURB contratou diversos estudos sobre a 
drenagem urbana no local da Operação Urbana. Entre estes o estudo da Hidrostudio 
Engenharia Ltda (2007) apontou os problemas de drenagem e alternativas para sua solução. 
 
Alguns problemas de drenagem nesta área foram apontados em estudo da EPT (2002), que foi 
citado no estudo da HIDROSTUDIO (2002) feito para EMURB. São estes: 
 
“De modo geral as deficiências encontradas, que interferem na capacidade de escoamento das 
galerias, são de tipos: 
 
(a) Galerias de ligação salientes em relação ao plano da parede da galeria principal, que 
provocam perda de carga, turbulência e acúmulo de detritos;  
 
(b) Armadura exposta e saliente, que facilita acúmulo de detritos, além do aspecto de 
segurança; 
 
(c) Ensecadeiras não retiradas à época da construção, além de obstrução transversal, pelo piso 
ou pelo teto, que diminuem a altura útil da galeria e limitam a capacidade de vazão, provocando 
remanso e escoamento em carga; 
 
(d) Detritos de grandes dimensões obstruindo a seção.” 
 
A HIDROSTUDIO indicou diversas ações para resolverem os problemas de drenagem na área 
da Operação Urbana. Destacam se: 
 

• Isolamento das galerias dos córregos Sumaré e Água Preta 
 

• Implantação de rede de galerias complementares: 
 
- Galeria sob a Av. Thomas Edson, a qual recolherá os deflúvios provenientes da região a 
jusante da Marquês de São Vicente entre Praça Luis Carlos de Mesquita (incluindo os jardins–
reservatórios) e a Rua Tenente Alberto Spicciati; 
 
- Galeria sob a Rua Edgard Teotônio Santana, abrangendo também a rua Joseph Kryss, a Praça 
Pascoal Martins (incluindo o jardim-reservatório) e a rua Adalberto Kemeny. Esta galeria será 
responsável pela drenagem do Lago 3 através de uma estrutura de controle; 
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- Canal aberto entre a Av. Comendador Martinelli e a Av. Nicolas Bôer, na porção do 
empreendimento atualmente ocupada pela CET. Esta saída para o Tietê seria implantada para 
conduzir as vazões extravasadas do complexo de 2 lagos; 
 

• Reforço das galerias do córrego Quirino dos Santos (Estação Barra Funda) 
 

• Implantação do reservatório junto ao Viaduto Pompéia 

• Lagos de retenção de cheias 

- Os lagos propostos no anteprojeto da EMURB foram: Lago 1 (localizado na área onde 
atualmente encontram-se as instalações do C.E.T.), Lago 2 (na antiga área da Telefônica) e 
Lago 3 (onde atualmente funciona o Playball).  
 

• Estruturas de controle 
 
- Recomendou-se a implantação de estruturas de controle na saída dos lagos que permitam o 
controle do nível perene dos lagos, da comunicação entre eles (no caso dos lagos 1 e 2), a 
manutenção dos lagos (possibilitando seu eventual ensecamento) e também impedir que as 
águas poluídas do Rio Tietê invadam as novas linhas de drenagem. 

• Áreas Verdes Inundáveis 

• Áreas adicionais de parque linear 

Além das áreas reservadas pela EMURB para implantação de áreas verdes e tratamento 
paisagístico, a HIDROSTUDIO mostrou que existe a oportunidade de recuperação de dois 
trechos de várzea: 
 

• o trecho de jusante em canal aberto do córrego Quirino dos Santos, bastante degradado 
e assoreado, que necessitaria de aumento da capacidade, o que implicaria em projeto de 
contenção das margens. Segundo a HIDROSTUDIO poderiam ser incorporados a este 
projeto a recomposição da vegetação ciliar e paisagismo; 

• a várzea do Canal do Saneamento, que conduz as águas das bacias do córrego do 
Pacaembu e do córrego Anhanguera, tem a mata ciliar em bom estado, no entanto 
possui potencial de ser melhor aproveitada como área verde e de lazer. 

 
7. Implantação do sistema de áreas verdes e espaços públicos, tendo em vista a melhoria da 

qualidade ambiental. 
 
De acordo com dados do Atlas Ambiental, cerca de 48% do município de São Paulo é carente 
de arborização urbana e áreas verdes.  
 
As áreas verdes contribuem para o aumento da permeabilidade das áreas onde ela existe, pois 
as raízes e folhas das plantas contribuem para a absorção das águas das chuvas. Pelo exposto 
identifica-se que a implantação de áreas verdes exercerá um importante papel no aumento da 
permeabilidade da área.  
 
Outro objetivo da implantação das áreas verdes é a melhoria da qualidade ambiental da região e 
ao mesmo tempo do município como um todo. De acordo com dados disponibilizados pela 
Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, as áreas verdes urbanas contribuem para: 
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• a estabilização microclimática; 
 
• redução da poluição atmosférica por meio da retenção de material particulado em 

suspensão;  
 

• redução da poluição sonora; 
 

• proporcionar alimento, abrigo e local de nidificação para a avifauna; 
 

• aprimoramento da paisagem urbana; 
 

• contribuição para o controle de enchentes e inundações a medida que melhora as 
condições de drenagem das águas pluviais, reduzindo também os problemas com 
erosão e assoreamento; 

 
• contribuição para o equilíbrio psico-social do homem, através da aproximação com 

o meio natural. 
 
 
Cabe destacar que, os espaços públicos desempenham nas cidades funções sociais, culturais, 
políticas e ambientais. São constituídos fisicamente por calçadas, canteiros centrais de 
avenidas, ruas, praças e parques. A praça, juntamente com a rua, consiste em um dos mais 
importantes espaços públicos da história das cidades, desempenhando no contexto urbano a 
função de palco das relações sociais. Sejam secas, ajardinadas, esportivas ou centros de lazer, 
cada uma delas exerce uma função na cidade. 
 
Portanto, a proposta de criação de novas áreas verdes é importante para a valorização da 
qualidade de vida e para o aumento da atratividade no local, fatores estes que associados 
contribuem para a procura da área para a ocupação residencial. Os problemas ambientais hoje 
muito discutidos na mídia alertam para que as pessoas cuidem do meio ambiente e enfatizem a 
importância das áreas verdes para a melhoria da qualidade ambiental das áreas urbanas,dessa 
forma, o mercado imobiliário aproveita-se dessa propaganda para valorizar as áreas residenciais 
localizadas em locais próximos a parques e áreas verdes.  
 
O Plano Urbanístico da Operação Urbana Água Branca propõe também a criação de Parques 
Lineares ao longo das faixas que constituem as Áreas de Preservação Permanente - APP ao 
longo dos cursos d’ água. Podem ser compreendidos como um tipo de infraestrutura verde que 
ao mesmo tempo promove a recuperação ambiental de uma área e cria um local de lazer para a 
comunidade. 
 
8. A implantação de novas tipologias residenciais para a população de baixa e média renda, 

incentivando novos empreendimentos imobiliários por meio de parcerias público-privadas. 
 
Uma das intervenções do Plano Urbanístico da Operação Urbana Consorciada Água Branca é a 
proposta de inserção de usos residenciais, com prioridade para a população de baixa e média 
renda, a partir da implantação de Habitações de Interesse Social – HIS e Habitação de Mercado 
Popular – HMP.  
 
De acordo com a definição do Plano Diretor Estratégico, Habitação de Interesse Social - HIS, é 
aquela que se destina a famílias com renda igual ou inferior a 6 (seis) salários mínimos, de 
promoção pública ou a ela vinculada, com padrão de unidade habitacional com um sanitário, até 
uma vaga de garagem e área útil de no máximo 50 m² (cinqüenta metros quadrados), com 
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possibilidade de ampliação quando as famílias beneficiadas estiverem envolvidas diretamente 
na produção das moradias. Habitação de Mercado Popular – HMP, é aquela que se destina a 
famílias de renda igual ou inferior a 16 (dezesseis) salários mínimos ou capacidade de 
pagamento a ser definida em lei específica, de promoção privada, com padrão de unidade 
habitacional com até dois sanitários, até uma vaga de garagem e área útil de no máximo 70m² 
(setenta metros quadrados). 
 
A criação de Habitações de Interesse Social – HIS na área visa atender a demanda da 
população que vive em situação precária e de risco, na favela do Sapo. A construção destas 
habitações é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Habitação e já foram definidas 
duas áreas dentro do plano urbanístico para este fim. 
 
Por outro lado, as áreas para Habitação de Mercado Popular terão seus projetos desenvolvidos 
pela iniciativa privada. 
 
A análise do perfil econômico na área de estudo indica que na porção sul da ferrovia concentra-
se a maior renda per capita e conforme caminhamos em direção ao norte verifica-se a queda da 
renda. A análise da população por faixa de renda familiar demonstra que o número de pessoas 
com renda familiar alta é grande, são 28% da população com renda maior que R$5.700,00, 27% 
na faixa entre R$3.040,00 a R$5.700,00. Ao contrário, 5% vivem com renda familiar inferior a 
R$760,00. Cabe destacar que, esta desigualdade pode ser espacializada de forma que a 
população menos favorecida encontra-se ao norte da ferrovia e da marginal do Tietê, enquanto 
a população mais abastada, com rendimento familiar acima de R$5.700,00, concentra-se ao sul 
da ferrovia. 
 
Cabe aqui destacar que, atualmente, a população na área do perímetro da Operação Urbana 
Consorciada Água Branca é composta por cerca de 25.000 habitantes e que com a proposta de 
adensamento para a área espera-se que a população alcance um total de cerca de 60.000 
habitantes.  
 
No estudo contratado pela EMURB e executado pela CONTACTO é apresentado o incremento 
populacional projetado em cada subsetor por padrão habitacional, conforme a Tabela 2.3.-1. 
Nos dados apresentados neste estudo com exceção dos subsetores D e I, estão previstos 
incrementos populacionais para as HIS e HMP. Inicialmente dentro das propostas do Plano 
Urbanístico estão previstas duas áreas para a implantação das primeiras Habitações de 
Interesse Social – HIS. 

 
Tabela 2.3.-1 

Distribuição do Incremento Populacional Projetado 
por Subsetor e Padrão Habitacional 

 

Subsetor 
N° Hab. 

Adic. 
Projetado 

HIS HMP Médio Alto N° Hab. 
em HIS 

N° Hab. 
em 

HMP 

N° Hab. 
em 

médio 
padrão 

N° Hab. 
em alto 
padrão 

A 6.755 40% 40% 20% 0% 2.702 2.702 1.351 0 
B 11.118 5% 5% 30% 60% 556 556 3.335 6.671 
C 3.627 5% 20% 65% 10% 181 725 2.358 363 
D 536 0% 0% 70% 30% 0 0 375 161 
E 8.800 10% 10% 50% 30% 880 880 4.400 2.640 
F 8.025 10% 30% 60% 0% 803 2.408 4.815 0 
G 7.399 10% 20% 70% 0% 740 1.480 5.179 0 
H 12.851 10% 25% 65% 0% 1.285 3.213 8.353 0 
I 1.246 0% 0% 20% 80% 0 0 249 997 

Total 60.357     7.147 11.963 30.416 10.831 
Fonte: Relatório Final – Estudo de Mercado – CONTACTO, 2008. 
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Para acompanhar este incremento populacional foi necessário calcular o quanto a mais de área 
construída será necessária para assentar esta nova população. Este calculo foi realizado da 
seguinte forma, aplicou-se ao incremento de população projetado as médias de área construída/ 
habitantes estimadas para cada padrão habitacional e assim chegou-se ao volume de área 
construída adicional, conforme dados disponibilizados no Tabela 2.3.-2. 

 
 

Tabela 2.3.-2 
Acréscimo Área Construída Computável Residencial Necessária 

 
ACComp/ padrão habitacional 

Subsetor 
N° Hab. 

Adic. 
Projetado 

N° 
Hab. 
em 
HIS 

N° 
Hab. 
em 

HMP 

N° Hab. 
em 

médio 
padrão 

N° Hab. 
em alto 
padrão 

HIS 
(x8m) 

HMP 
(x12m) 

Médio 
(x21m) 

Alto 
(x50m) 

ACComp. 
RES 

Adicional 

A 6.755 2.702 2.702 1.351 0 21.616 32.424 28.371 0 82.411 
B 11.118 556 556 3.335 6.671 4.447 6.671 70.043 333.540 414.701 
C 3.627 181 725 2.358 363 1.451 8.705 49.509 18.135 77.799 
D 536 0 0 375 161 0 0 7.876 8.036 15.912 
E 8.800 880 880 4.400 2.640 7.040 10.560 92.402 132.003 242.006 
F 8.025 803 2.408 4.815 0 6.420 28.890 101.115 0 136.425 
G 7.399 740 1.480 5.179 0 5.919 17.758 108.765 0 132.442 
H 12.851 1.285 3.213 8.353 0 10.281 38.553 175.416 0 224.250 
I 1.246 0 0 249 997 0 0 5.234 49.852 55.086 

Total 60.357 7.147 11.963 30.416 10.831 57.174 143.560 638.731 541.566 1.381.032 
Fonte: Relatório Final – Estudo de Mercado – CONTACTO, 2008. 
 
9. Garantir a participação de representantes da sociedade civil no processo de implementação 

e gestão da Operação Urbana. 
 
O Estatuto das Cidades, Lei Federal n° 10.257/01 determina que a política urbana seja 
conduzida de forma a atender as funções sociais da cidade e sua gestão democrática, por meio 
da participação da população e de associações representativas dos diferentes segmentos 
sociais na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de 
desenvolvimento urbano.  
 
Complementarmente ao exposto no Estatuto das Cidades, o próprio processo de licenciamento 
anterior exige a consulta a população.  
 
 
2.4)  Compatibilidade com Planos, Programas e Projetos Co-localizados e 

com a Legislação Incidente.  
 
 
2.4.1)  Legislação Incidente 
 
Os quadros a seguir apresentam a legislação incidente, dividida em temas de interesse, 
afetos a análise da compatibilidade dos objetivos da Operação Urbana Consorciada Água 
Branca: 
 
 

(i) Implementação do plano de investimentos;  
(ii) Parcelamento, uso e ocupação do solo;  
(iii) Zoneamento;  
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(iv) Rede Estrutural de Transporte;  
(v) Rede Estrutural Hídrica Ambiental;  
(vi) Áreas Verdes;  
(vii) Mecanismos de Participação da Sociedade Civil na Operação Consorciada Água 

Branca. 
 
 

Quadro 2.4.1-1 
Implementação do Plano de Investimentos 

 
LEGISLAÇÃO FEDERAL PRINCIPAIS ASPECTOS DO TEXTO LEGAL 

Lei 10.257/2001 
(Art. 33 VI e Art. 34, §§1º e 2º) 

Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal que 
estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras 
providências. (Estatuto da Cidade). 
Trata o art. 34 da Lei acerca da emissão pelo Município de 
quantidade determinada de Certificados de Potencial Adicional de 
Construção (CEPAC) como forma de pagamento das obras 
necessárias às Operações Urbanas.  

 
Instrução CVM 401/2003 

 

Dispõe sobre os registros de negociação e de distribuição pública 
de Certificados de Potencial Adicional de Construção. 

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL PRINCIPAIS ASPECTOS DO TEXTO LEGAL 

Lei 13.430/2002 
(Art. 230 a 234) 

 
 
 

 
Regulamentação: 
 

Decreto 44.884/2004 
 
 
 

Institui o Plano Diretor Estratégico e o Sistema de Planejamento e 
Gestão do Desenvolvimento Urbano do Município de São Paulo 
(“PDE”).  
O art. 230 do PDE assinala que a lei específica que cria a 
Operação Urbana poderá prever a emissão pelo Município de 
quantidade determinada de CEPAC. Os CEPACs serão alienados 
em leilão ou utilizados diretamente das seguintes formas: 
pagamento das obras; desapropriações necessárias à própria 
Operação; aquisição de terreno visando à construção de 
Habitações de Interesse Social – HIS; na área de abrangência da 
Operação, visando ao barateamento do custo da unidade para o 
usuário final; e como garantia para obtenção de financiamentos 
para a sua implementação.  
Nas áreas localizadas no interior dos perímetros de Operações 
Urbanas Consorciadas, os Planos Regionais previstos no PDE, 
deverão observar o disposto nas respectivas leis das Operações 
Urbanas Consorciadas (art. 232).  
Os imóveis localizados no interior dos perímetros das Operações 
Urbanas Consorciadas, não são passíveis de receber o potencial 
construtivo transferido de imóveis não inseridos no seu perímetro 
(art. 233).  
O art. 213 do PDE estabelece a equação para o cálculo da 
contrapartida financeira correspondente à outorga onerosa de 
potencial construtivo adicional. 
O Decreto 44.884/2004 regulamenta a emissão e demais 
características dos CEPACs. 

Lei 13.885/2004 
(Parte I - Art. 2º, XIII e Art. 37)  
(Parte II - Anexo VIII - Livro VIII 

Art. 56 a 59)   
 

Estabelece normas complementares ao Plano Diretor Estratégico 
(“PDE”), institui os Planos Regionais Estratégicos das 
Subprefeituras (“PRE”), dispõe sobre o parcelamento, disciplina e 
ordena o uso e ocupação do solo do Município de São Paulo (art. 
1º). 
O art. 37, Parte I, da Lei 13.885/2004 prevê que nas Operações 
Urbanas Consorciadas, as tabelas de conversão de CEPAC 
previstas em lei específica, serão aquelas adotadas em cada 
emissão de CEPAC, conforme regulamentação da CVM e terão 
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conversão garantida durante o período de existência dos títulos. 
Prevê, ainda, que o limite do valor de subsídio previsto na alínea 
"e" do parágrafo 5º do art. 230 do PDE deverá ser de até R$ 
20.000,00 (vinte mil reais), atualizados pelo Índice Nacional de 
Construção Civil - INCC, devendo ser regulamentado pelo 
Executivo (§1º). No caso de omissão das leis específicas de 
Operações Urbanas Consorciadas os projetos deverão ser 
encaminhados para a CTLU - Câmara Técnica de Legislação 
Urbanística para análise e deliberação (§2º). 
Os arts. 56 a 59 do PRE da Subprefeitura da Lapa disciplinam 
acerca da outorga onerosa do direito de construir e de alteração de 
uso. A contrapartida financeira da outorga onerosa do direito 
adicional de construir e de alteração de uso será calculada com 
base na equação constante do art. 213 do PDE.   

 
Quadro 2.4.1-2 

PARCELAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
 

LEI ESTADUAL PRINCIPAIS ASPECTOS DO TEXTO LEGAL 

Lei 13.577/2009 
 
 

Regulamentação: 
 

Decreto 54.544/2009 

 
 
Dispõe para o Estado de São Paulo as diretrizes e 
procedimentos para a proteção e qualidade do solo e 
gerenciamento de áreas contaminadas. 
 
 
 
 
Regulamenta a compensação ambiental enquanto 
instrumento para implantação do sistema de proteção e 
qualidade do solo e gerenciamento de áreas contaminadas 
no Estado de São Paulo. 
Dispõe em seu art. 2º que o licenciamento de 
empreendimentos passíveis de gerar áreas contaminadas 
deverá recolher ao Fundo Estadual para Prevenção de 
Áreas Contaminadas (FEPRAC) quantia a ser determinada 
pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente a título de 
compensação ambiental. 

 
 

LEI MUNICIPAL PRINCIPAIS ASPECTOS DO TEXTO LEGAL 

 
Lei Orgânica do Município de  

São Paulo (“LOMSP”) 
(Art. 148) 

 
 

Disciplina em seu art. 148 e seguintes que a política urbana 
do Município terá por objetivo ordenar o pleno 
desenvolvimento das funções sociais da cidade, propiciar a 
realização da função social da propriedade e garantir o 
bem-estar de seus habitantes, procurando assegurar o uso 
social justo e ecologicamente equilibrado de seu território, a 
preservação, a proteção e a recuperação do meio ambiente 
e outros (incisos I a V). 

 
Lei 13.430/2002 

(Art. 78, V; Art. 147 e 149;  
Art. 154 e Art. 155, §§1º e 3º) 

 

Tratam os dispositivos do PDE citados a respeito do 
Macrozoneamento territorial do Município de São Paulo, sendo 
esse dividido em (i) Macrozonas de Proteção Ambiental e (ii) 
Macrozonas de Estruturação e Qualificação Urbana (art. 147).  
A Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana é subdividida 
em 4 (quatro) Macroáreas, estando o distrito da Barra Funda 
inserido na denominada Macroárea de Reestruturação e 
Requalificação Urbana (art. 154 e art. 155, §1º).  
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LEI MUNICIPAL PRINCIPAIS ASPECTOS DO TEXTO LEGAL 

 
Lei 13.885/2004 

 (Parte II - Anexo VIII - Livro VIII 
Art. 18; 19, II, “b”)   

 
 

 
Estabelece o Anexo VIII – Livro VIII do PRE os objetivos, 
diretrizes e ações estratégicas estabelecidas para a Macroárea de 
Reestruturação e Requalificação Urbana, em especial para o 
distrito da Barra Funda (art. 19). 
O art. 108 da Lei 13.885/04 dispõe que para fins de uso e 
ocupação do solo, a Macrozona de Estruturação fica subdividida 
em zonas.  
Dentre essas zonas estão inseridas as Zonas Mistas - ZM: porções 
do território da Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana, 
destinadas à implantação de usos residenciais e não residenciais, 
inclusive no mesmo lote ou edificação, segundo critérios gerais de 
compatibilidade de incômodo e qualidade ambiental, que têm 
como referência o uso residencial, classificadas como: (i) ZM -1: 
zonas mistas de densidades demográfica e construtiva baixas, 
com coeficientes de aproveitamento mínimo igual a 0,20, básico e 
máximo iguais a 1,0; (ii) ZM - 2: zonas mistas de densidades 
demográfica e construtiva médias, com coeficiente de 
aproveitamento mínimo igual a 0,20, básico igual a 1,0 e máximo 
variando de 1,0 até o limite de 2,0; (iii) ZM - 3a: zona mista de 
densidades demográfica e construtiva altas, com coeficiente de 
aproveitamento mínimo igual a 0,20, básico igual a 1,0 e máximo 
variando de 1,0 até o limite de 2,5; e (iv) ZM - 3b: zona mista de 
densidades demográfica e construtiva altas, com coeficiente de 
aproveitamento mínimo igual a 0,20, básico igual a 2,0 e máximo 
variando de 2,0 até o limite de 2,5. 

 
Quadro 2.4.1-3 

ZONEAMENTO 
 

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL PRINCIPAIS ASPECTOS DO TEXTO LEGAL 
 

Lei 13.430/2002 
(Art. 159; 164 a 166) 

 

Disciplina o art. 159 do PDE que a Macrozona de Estruturação e 
Qualificação Urbana compreende as seguintes zonas de uso: (i) 
Zonas Exclusivamente Residenciais – ZER; (ii) Zona Industrial em 
Reestruturação – ZIR e (iii) Zonas Mistas – ZM. 

 
Lei 13.885/2004 

 (Parte II - Anexo VIII - Livro VIII 
Art. 27 a 34 e Art. 41 a 48)   

 

Dispõe sobre as características de aproveitamento, 
dimensionamento e ocupação dos lotes das zonas de uso 
contidas na Subprefeitura da Lapa (Quadro 04 e Mapa 04 do 
Anexo VIII -Livro VIII do PRE). 

 
Quadro 2.4.1-4 

REDE ESTRUTURAL DE TRANSPORTE 
 

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL PRINCIPAIS ASPECTOS DO TEXTO LEGAL 

Lei Orgânica do Município de  
São Paulo (“LOMSP”) 

 (arts. 172 a 179) 

Estabelece a competência da Prefeitura do Município para 
planejar, organizar, implantar e executar, diretamente ou 
sob regime de concessão ou permissão, bem como, 
controlar e fiscalizar o transporte público, respeitando-se o 
Plano Diretor. 

Lei 13.430/02  
(arts. 82 a 84; Arts. 110 a 119; 

Arts. 121 a 125; Art. 182) 

Disciplina os arts. 82 a 84 sobre os objetivos, as diretrizes 
e as ações estratégicas para a política de circulação viária 
e transportes. 
Os arts. 110 a 119 tratam da Rede Viária Estrutural, seus 
níveis de classificação, as vias que não são estruturais 
voltadas à coleta e distribuição do tráfego e dispõe sobre a 
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LEGISLAÇÃO MUNICIPAL PRINCIPAIS ASPECTOS DO TEXTO LEGAL 
implantação de Áreas de Intervenção Urbana1. 
Os arts. 121 a 125 dispõem acerca da Rede Estrutural de 
Transporte Coletivo Público e as diretrizes voltadas à 
estimular o adensamento populacional, a intensificação e a 
diversificação do uso do solo e o fortalecimento de pólos 
terciários. 
O art. 187 trata sobre a necessidade de restrições e 
condicionantes às construções, bem como a análise do uso 
dos imóveis lindeiros e da vizinhança, a fim de que se 
proporcione a fluidez do tráfego nas vias da Rede Viária 
Estrutural. 

Lei 13.885/2004 
 (Parte II - Anexo VIII - Livro VIII 

Art. 12) 

Dispõe que as vias estruturais da Subprefeitura da Lapa de 
maior importância estão constantes no Quadro 03 do PDE e 
define sobre as vias coletoras, as ciclovias e vias de 
pedestre.  

 
Quadro 2.4.1-5 

REDE ESTRUTURAL HÍDRICA AMBIENTAL 
 

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL PRINCIPAIS ASPECTOS DO TEXTO LEGAL 

Lei 13.430/02  
(Arts. 67 a 69; Art. 107); 

Dispõe sobre os objetivos, diretrizes e ações estratégicas 
voltadas à implementação do Sistema de Drenagem Urbana 
do Município de São Paulo. 
O art. 107 trata sobre os objetivos do Programa de 
Recuperação Ambiental de Cursos D’Água e Fundos de 
Vale. 

Lei 13.885/2004 
 (Parte II - Anexo VIII - Livro VIII 

Art. 8º) 

Dispõe sobre os objetivos complementares para a 
implantação da Rede Estrutural Hídrica Ambiental 
determinados pelos artigos 61 e 67 do PDE. 

 
 

Quadro 2.4.1-6 
ÁREAS VERDES 

 
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL PRINCIPAIS ASPECTOS DO TEXTO LEGAL 

Lei Orgânica do Município de  
São Paulo (“LOMSP”) 

 (Art. 186) 

Dispõe que o Município de São Paulo deve recuperar e 
promover o aumento de áreas públicas para a implantação, 
preservação e ampliação de áreas verdes, inclusive 
arborização frutífera e fomentadora de avifauna. 

Lei 13.430/02  
(Arts. 58 a 60; Arts. 131 a 144) 

 
Estabelecem os arts. 58 a 60 os objetivos, diretrizes e 
ações estratégicas voltadas à implementação de áreas 
verdes no Município de São Paulo. 
Os arts. 131 a 144 tratam do Sistema Municipal de Áreas 
Verdes, classifica as áreas verdes públicas e privadas do 
município e trata sobre a implantação de instalações de 
lazer e recreação em áreas verdes. 

                                                           
1 PDE (Lei Municipal 13.430/02, art. 146, VI): “Áreas de Intervenção Urbana são porções do território de especial interesse para o 
desenvolvimento urbano, objeto de projetos urbanísticos específicos, nas quais poderão ser aplicados instrumentos de intervenção, previstos na 
Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade, para fins de regularização fundiária, execução de programas e projetos 
habitacionais de interesse social, constituição de reserva fundiária, ordenamento e direcionamento da expansão urbana, implantação de 
equipamentos urbanos e comunitários, criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes, criação de unidades de conservação ou proteção de 
outras áreas de interesse ambiental”. As áreas das Operações Urbanas Consorciadas compreendem as áreas de intervenção urbana, nos termos do 
artigo 221, I da mencionada Lei.  
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LEGISLAÇÃO MUNICIPAL PRINCIPAIS ASPECTOS DO TEXTO LEGAL 

Lei 13.885/04 
(Arts. 10; 16, §2º) 

 

O art. 10 dispõe sobre as categorias de uso para o Sistema 
de Áreas Verdes do Município de São Paulo. É vedado 
pelo §2º do art. 16 alterar a utilização de áreas verdes já 
implantadas com o objetivo de instalar pontos de entrega e 
recebimento de pequenos volumes de resíduos oriundos 
de construções. 

 
 

Quadro 2.4.1-7 
MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL NAS OPERAÇÕES URBANAS  

 
 

LEGISLAÇÃO FEDERAL PRINCIPAIS ASPECTOS DO TEXTO LEGAL 

Lei 10.257/2001 
(Art. 4º, §3º e art. 32, §1º) 

Tratam os dispositivos mencionados acerca da garantia de 
participação de representantes da sociedade civil no 
processo de implementação e gestão das Operações 
Urbanas. 
 

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL PRINCIPAIS ASPECTOS DO TEXTO LEGAL 

Lei Orgânica do Município de  
São Paulo (“LOMSP”) 

 (Art.143, §3º) 

Dispõe que aos cidadãos é assegurada a participação 
direta, em todas as fases do planejamento municipal, na 
forma da lei, através de suas instâncias de representação, 
entidades e instrumentos de participação popular. 
 

 
Lei 13.430/2002 

(Art. 225; 229, XI; 279;  
282 e 287) 

  

 
O art. 279 do PDE assegura a participação direta da população em 
todas as fases do processo de gestão democrática da Política 
Urbana da Cidade mediante as seguintes instâncias de 
participação: (i) Conferência Municipal de Desenvolvimento 
Urbano; (ii) Assembléias Regionais de Política Urbana; (iii) 
Conselho Municipal de Política Urbana; (iv) Audiências públicas; 
(v) Iniciativa popular de projetos de lei, de planos, programas e 
projetos de desenvolvimento urbano; (vi) Conselhos reconhecidos 
pelo Poder Executivo Municipal; (vii) Assembléias e reuniões de 
elaboração do Orçamento Municipal; (viii) Programas e projetos 
com gestão popular; (ix) Comissão de Legislação Participativa da 
Câmara Municipal de São Paulo.   
O art. 287 disciplina a realização de audiências públicas no 
âmbito do Executivo referentes a empreendimentos ou 
atividades públicas ou privadas em processo de implantação, de 
impacto urbanístico ou ambiental com efeitos potencialmente 
negativos sobre a vizinhança no seu entorno, o meio ambiente 
natural ou construído, o conforto ou a segurança da população, 
para os quais serão exigidos estudos e relatórios de impacto 
ambiental e de vizinhança nos termos que forem especificados em 
lei municipal.  
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2.4.2)  Análise de Compatibilidade dos objetivos estabelecidos pela 
Operação Urbana Consorciada Água Branca com a Lei Orgânica do 
Município e Políticas Públicas 

 
 
 
A Lei Orgânica do Município de São Paulo - LOMSP dispõe em seu art. 152 sobre a 
possibilidade do Município obter recursos junto à iniciativa privada para a construção de obras e 
equipamentos, através da realização de Operações Urbanas. 
 
As Operações Urbanas implementadas no âmbito municipal devem se adequar às diretrizes de 
Política Urbana, dispostas, no caso do Município de São Paulo, no Título V da LOMSP.  
 
Segundo o art. 149 da LOMSP, as diretrizes da Política Urbana no Município de São Paulo são 
voltadas à:  
 

(i) promoção do controle para a implantação e funcionamento de atividades industriais, 
comerciais, institucionais, de serviços, de uso residencial e de infraestrutura urbana, 
corrigindo deseconomias geradas no processo de urbanização;  
(ii)  incentivo à correta utilização de áreas de risco geológico e hidrológico e outras 
definidas em lei, orientando e fiscalizando o seu uso e ocupação, bem como, prevendo 
sistemas adequados para o escoamento e infiltração das águas pluviais e de prevenção 
da erosão do solo;  
(iii) promoção do uso racional e responsável dos recursos hídricos para quaisquer 
finalidades desejáveis;  
(iv)  criação e manutenção de áreas de especial interesse histórico, urbanístico, social, 
ambiental, arquitetônico, paisagístico, cultural, turístico, esportivo e de utilização pública, 
de acordo com a localização e características próprias da localidade;  
(v)  promoção de ações precipuamente dirigidas às moradias coletivas, objetivando dotá-
las de condições adequadas de segurança e salubridade; (vi) combate de todas as formas 
de poluição ambiental, inclusive sonora e nos locais de trabalho;  
(vii)  preservação dos fundos de vale de rios, córregos e leitos em cursos não perenes, 
para canalização, instituição de áreas verdes e passagem de pedestres. 

 
No que se refere à preservação, conservação, defesa, recuperação e melhoria do meio 
ambiente, a LOMSP dispõe nos arts. 180 a 190 as principais diretrizes que devem ser 
observadas para a implementação de Operações Urbanas. 
 
O Município, segundo a referida Lei, atua em cooperação juntamente com a União e os Estados 
para a promoção da preservação, conservação e melhoria do meio ambiente (art. 180). 
 
Mediante lei, o Município de São Paulo organizará sistemas de administração da qualidade, 
proteção, controle e desenvolvimento do meio ambiente, assegurando a participação da 
sociedade nesses processos. O Município também é responsável pela promoção de medidas 
que visem à coordenação, a fiscalização e a integração de ações dos órgãos ambientais 
pertencentes à administração pública direta e indireta, com a finalidade de viabilizar o uso 
adequado dos recursos naturais. Tais medidas são compreendidas em: 
 

(i) formulação de política municipal de proteção ao meio ambiente;  
(ii) planejamento e zoneamento ambientais;  
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(iii) estabelecimento de normas, critérios e padrões para a administração da qualidade 
ambiental;  
(iv) conscientização e educação ambiental e divulgação obrigatória de todas as 
informações disponíveis sobre o controle do meio ambiente;  
(v) definição, implantação de controle de espaços territoriais e seus componentes a 
serem especificamente protegidos, sendo a sua alteração e/ou supressão permitidos 
somente através de lei específica (art. 181). 

 
Para os projetos realizados no âmbito municipal que contenham metas para a preservação, 
defesa, recuperação, conservação e melhoria do meio ambiente, o Poder Executivo deverá 
apresentar e prestar contas à Câmara Municipal e à população anualmente (art. 181, parágrafo 
único). 
 
Atividades que promovam a degradação ambiental devem ser coibidas pelo Município por meio 
do controle e fiscalização da instalação, estocagem, transporte, comercialização e utilização de 
técnicas, métodos ou substâncias que representem risco efetivo ou potencial à qualidade de 
vida e ao meio ambiente. 
 
Os sistemas de controle de poluição, de riscos e acidentes de instalações e atividades de 
significativo potencial de degradação ambiental devem se submeter a auditorias públicas 
periódicas (art. 182, inciso III). 
 
No tocante à responsabilização pela geração de danos ambientais no âmbito do Município, 
dispõe a LOMSP que esta será tríplice, ou seja, as pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou 
privadas, se responsabilizam pelos danos ambientais causados, sendo obrigados à 
recomposição plena do meio ambiente degradado, sem prejuízo de responder administrativa e 
penalmente pela conduta danosa (art. 183). 
 
As sanções administrativas de natureza ambiental, aplicáveis pela autoridade municipal, 
poderão suspender as atividades ou ainda gerar multas diárias ou progressivas dependendo da 
natureza da infração e da qualidade de reincidência do infrator (art. 183, §1º). 
 
No que se refere ao licenciamento ambiental, o qual as Operações Urbanas estão sujeitas, a 
LOMSP dispõe que as medidas mitigadoras dos impactos negativos gerados por obras ou 
empreendimentos potencialmente poluidores serão relacionadas na licença ambiental, sendo 
que a não adoção de medidas mitigadoras poderá implicar na suspensão da atividade ou obra. 
 
Por fim, com relação à implantação de áreas verdes, dispõe a Lei Orgânica que o Município 
deverá recuperar áreas públicas, bem como, aumentá-las, com a finalidade de promover 
arborização do território, inclusive com espécies frutíferas que condicionem o desenvolvimento 
da avifauna. 
 
Com relação à compatibilidade da Operação Urbana Consorciada Água Branca com outras 
políticas públicas que impactam suas intervenções, importante destacar as diretrizes e 
procedimentos para a proteção da qualidade do solo e gerenciamento de áreas contaminadas, 
dispostas para o Estado de São Paulo, por meio da Lei Estadual n.º 13.577/09 e Decreto 
Estadual n.º 54.544/09. 
 
Nos termos da referida Lei Estadual, a proteção da qualidade do solo contra alterações nocivas 
por contaminação se dará através de (i) identificação e cadastramento de áreas contaminadas; 
(ii) definição de responsabilidades para o Poder Público e para as pessoas físicas e jurídicas 
cujas atividades sejam passíveis de promover a contaminação do solo; e (iii) remediação dessas 
áreas com o objetivo de tornar seguro seus usos atuais e futuros (art. 1º). 
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O Cadastro de Áreas Contaminadas do Estado de São Paulo, nos termos da Lei, é um dos 
instrumentos voltados à prevenção e remediação de áreas contaminadas, constituído por 
informações detalhadas acerca de todos os empreendimentos e atividades que: (i) sejam 
potencialmente poluidoras; (ii) tenham abrigado no passado atividades passíveis de provocar 
qualquer tipo de contaminação; (iii) estejam sob suspeita de estarem contaminadas, ou ainda, 
estejam sob alguma maneira relacionadas à contaminação do solo (art. 5º). 
 
Nos termos do art. 5º, §§ 1º e 2º da Lei Estadual n.º 13.577/09 as áreas contaminadas a serem 
catalogadas no Cadastro serão classificadas em:  
 

(i) Classe AI – Área Contaminada sob Investigação: área contaminada em que estão 
sendo realizados procedimentos para determinar a extensão da contaminação dos 
receptores afetados;  

(ii) Classe AC – Área Contaminada: área, terreno, local, instalação, edificação ou 
benfeitoria que contenha quantidades ou concentrações de matéria em condições que 
causem ou possam causar danos à saúde humana, ao meio ambiente ou a outro bem 
a ser protegido;  

(iii) Classe AR – Área Remediada para Uso Declarado: área, terreno, local, instalação, 
edificação ou benfeitoria anteriormente contaminada que, depois de submetida à 
remediação, tem restabelecido o nível de risco aceitável à saúde humana, 
considerado o uso declarado. 

 
No que concerne às responsabilidades pela prevenção, identificação e remediação de uma área 
contaminada, determina a Lei Estadual n.º 13.577/09 que: (i) o causador da contaminação e 
seus sucessores; (ii) o proprietário da área; (iii) o superficiário; (iv) o detentor de posse efetiva e 
(v) aquele que se beneficia direta ou indiretamente da área, serão considerados responsáveis 
legais e solidários pelos passivos gerados pela contaminação. A responsabilização solidária dos 
agentes, nos termos da Lei, determina que todos respondam igualmente pela obrigação de 
efetuar medidas de prevenção, identificação e remediação da área. 
 
Para fins de remediação de área contaminada, caso a personalidade jurídica obste a 
identificação do agente, é possível que seja esta desconsiderada para fins de responsabilização 
(art. 13, parágrafo único). 
 
A identificação de áreas contaminadas ou possivelmente contaminadas que possam representar 
perigo à vida ou à saúde da população devem ser denunciadas pelo responsável legal aos 
órgãos ambientais e de saúde. Também incumbe aos responsáveis legais a adoção de medidas 
para que se promova a imediata remoção do perigo. Caso o representante legal não o faça, 
poderá o Poder Público adotar as providências necessárias, sendo-lhe garantido o direito de 
ressarcimento dos custos despendidos pela Administração Pública. 
 
Conforme anteriormente disposto, a Lei Estadual 13.577/09 definiu três classes de áreas 
contaminadas, cujas medidas a serem adotadas pelo responsável legal e pelo Poder Público 
são diferenciadas: 
 

1.  As “Áreas Contaminadas sob Investigação” são aquelas em que se tenha constatado a 
presença de (i) contaminantes no solo ou na água subterrânea em concentração que 
represente riscos diretos e indiretos à saúde humana; (ii) produtos em fase livre, 
proveniente da área; ou ainda (iii) substâncias, condições ou situações que, de acordo 
com parâmetros específicos possam representar perigo. (art. 24) 
 
No caso de “Áreas Contaminadas sob Investigação” o órgão ambiental competente deverá 
providenciar a inclusão desta no Cadastro de Áreas Contaminadas, bem como, deverá 
notificar os órgãos públicos estaduais e municipais envolvidos para que se dê publicidade 
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ao fato, bem como, sejam tomadas por parte desses órgãos as medidas plausíveis, tais 
como cancelamento da outorga de direito de uso de águas subterrâneas. O órgão 
ambiental competente também deverá solicitar ao responsável legal que inicie os 
procedimentos para as ações emergenciais. 
 
O responsável legal pela “Área Contaminada sob Investigação” deverá promover uma 
investigação detalhada para que se determine a extensão total da contaminação e 
identificação de todos os receptores de risco. Até a conclusão das etapas de investigação 
detalhada e avaliação do risco, não se pode alterar o uso da área. 
 
Caso haja comprometimento de fontes de abastecimento de água, o responsável legal 
pela área contaminada deverá fornecer fonte alternativa de abastecimento à população 
afetada. 
 
2.  As “Áreas Contaminadas” a Lei Estadual determina que a partir de sua identificação o 
órgão ambiental competente deverá promover as seguintes medidas: (i) cadastrar a área 
no Cadastro de Áreas Contaminadas na Classe AC; (ii) informar os órgãos de saúde 
competentes para que se realizem as medidas necessárias; (iii) determinar ao responsável 
legal que proceda no prazo de 5 (cinco) dias a averbação da informação da contaminação 
na matrícula do imóvel afetado; (iv) notifique os órgãos públicos estaduais e municipais 
competentes para que se determinem medidas e ações conjuntas; (v) notificar os órgãos 
responsáveis pela concessão de outorga de uso de águas subterrâneas para que se 
promova os cancelamentos ou ajustes nos atos de outorga; (vi) determinar aos 
responsável legal que inicie os procedimentos de remediação da área contaminada em 
sintonia com outras medidas emergenciais que já venham sendo tomadas e, por fim, (vii) 
determinar ao responsável legal que apresente o Plano de Remediação, a ser elaborado 
por profissional habilitado, com um cronograma de fases e prazos a serem estabelecidos 
para sua implementação (art. 24). 
 
Sobre o Plano de Remediação, importante salientar que sua implementação será 
condicionada à prévia aprovação do órgão ambiental competente, que fará o 
acompanhamento das ações nele estabelecidas (art. 25). 
 
Caso não seja possível a identificação do responsável legal pela área reconhecidamente 
contaminada, poderá o órgão ambiental competente oficiar o Cartório de Registro de 
Imóveis para que sejam divulgadas as informações acerca da contaminação na área.  
 
O responsável legal pela área contaminada, conforme dispõe a Lei, deve apresentar como 
garantia uma apólice de seguro para cobertura de danos ambientais ou ainda garantias 
bancárias com valor mínimo de 125% (cento e vinte e cinco por cento) do custo estimado 
para o Plano de Remediação, para que seja assegurada sua implantação. Tais garantias 
poderão ser eventualmente executadas pelo órgão ambiental, caso o responsável legal 
descumpra quaisquer medidas atinentes ao Plano de Remediação. 
 
É possível que sejam promovidas alterações no Plano de Remediação, desde que 
aprovada pelo órgão ambiental, que utilizará como critério de aprovação os resultados 
parciais da implementação do Plano. 
 
3.  As “Áreas Remediadas para o Uso Declarado” a Lei estabelece que o órgão ambiental 
competente deverá: (i) cadastrar a área no Cadastro de Áreas Contaminadas na Classe 
“AR”; (ii) determinar ao responsável legal pela área que proceda no prazo máximo de até 5 
(cinco) dias a averbação, na respectiva matrícula do imóvel, informando a contaminação 
da área; (iii) notificar os órgãos públicos estaduais e municipais para que sejam tomadas 
as providências cabíveis. (art. 27) 
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No caso de “Áreas Remediadas para o Uso Declarado” as informações e registros a serem 
realizados deverão indicar expressamente o uso para qual a área foi remediada, sendo 
que, este uso não poderá contrariar aqueles autorizados pela legislação de uso e 
ocupação do solo. Poderá ocorrer a alteração do uso e ocupação dessas áreas, desde 
que seja efetuada pelo responsável uma nova avaliação de risco para o uso pretendido, 
que será submetida à provação do órgão ambiental competente. (art. 27, § 1º). 
 
Na impossibilidade de identificação ou localização do responsável legal por “Área 
Remediada para o Uso Declarado”, o órgão ambiental poderá oficiar o Cartório de Registro 
de Imóveis para que sejam divulgadas todas as informações referentes à contaminação da 
área (art. 27, § 2º). 
 
Por fim, a Lei determina que os responsáveis legais por empreendimentos sujeitos ao 
licenciamento ambiental e potenciais geradores de contaminação a serem desativados 
deverão comunicar a suspensão ou o encerramento ao órgão ambiental competente. Essa 
comunicação deverá ser acompanhada de um Plano de Desativação do Empreendimento 
que contemple a situação ambiental existente e a possibilidade de contaminação na área 
onde fora executadas as atividades. Caso haja identificação de contaminação, o Plano de 
Desativação deverá contemplar as medidas de remediação a serem realizadas (art. 29). 
 
Após análise do Plano de Desativação pelo órgão ambiental competente, este emitirá uma 
Declaração de Encerramento da atividade (art. 29, §3º). 

 
No tocante ao licenciamento que será realizado para empreendimentos cuja atividade possa 
gerar contaminação de áreas, o Decreto Estadual n.º 54.544/09 determina em seu art. 2º, que o 
empreendedor deverá recolher ao Fundo Estadual para Prevenção e Remediação de Áreas 
Contaminadas – FEPRAC2 um valor a título de compensação ambiental que levará em 
consideração o grau da potencialidade de geração de contaminação e o porte do 
empreendimento a ser implantado. Este valor, conforme determina o art. 5º do referido Decreto, 
será estabelecido por normas complementares, as quais, ainda não foram editadas até a 
presente data3. 
 
No que se refere ao licenciamento de empreendimentos em áreas que anteriormente abrigaram 
atividades com potencial de contaminação ou suspeita de estarem contaminadas, dispõe a Lei 
Estadual que este deverá ser precedido de estudo de passivo ambiental submetido previamente 
ao órgão ambiental competente (art. 47). 
 
Todas as ações ou omissões contrárias aos dispositivos da Lei Estadual n.º 13.577/09 serão 
consideradas infrações administrativa e poderão acarretar penalidades tais como: advertência, 
multa, embargo, demolição, suspensão de financiamento e benefícios fiscais.  
 
  
2.4.3) Análise de Compatibilidade dos objetivos da Operação Urbana 

Consorciada Água Branca com as diretrizes estabelecidas pelo Plano 
Diretor Estratégico e pelo Plano Regional Estratégico da 
Subprefeitura da Lapa  

 

                                                           
2 Previsto no artigo 30 da Lei Estadual n.º 13.577/09, o FEPRAC constitui um fundo de investimento vinculado à Secretaria do Meio 
Ambiente que possui como finalidade a proteção do solo contra as alterações prejudiciais às suas funções e remediação de áreas 
contaminadas. 
3 Outubro de 2009. 
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A Operação Urbana Consorciada Água Branca consiste em um dos instrumentos de política 
urbana previstos no PDE (art. 225) e no PRE, conforme Quadro 05B e Mapa 05, integrantes do 
PRE (art. 78). 
 
O art. 229 do PDE arrola as especificações mínimas que deverão constar da lei específica que 
aprova a Operação Urbana Consorciada: 
 

(i) delimitação do perímetro da área de abrangência;  
(ii) finalidade da operação;  
(iii) programa básico de ocupação da área e intervenções previstas; 
(iv) estudo prévio de impacto ambiental, de vizinhança;  
(v) programa de atendimento econômico e social para a população diretamente afetada 
pela operação;  
(vi) solução habitacional dentro de seu perímetro ou vizinhança próxima, no caso da 
necessidade de remover os moradores de favelas e cortiços;  
(vii) garantia de preservação dos imóveis e espaços urbanos de especial valor histórico, 
cultural, arquitetônico, paisagístico e ambiental, protegidos por tombamento ou lei;  
(viii) instrumentos urbanísticos previstos na operação;  
(ix) contrapartida a ser exigida dos proprietários, usuários permanentes e investidores 
privados em função dos benefícios recebidos;  
(x) estoque de potencial construtivo adicional;  
(xi) forma de controle da Operação, obrigatoriamente compartilhado com representação da 
sociedade civil;  
(xii) conta ou fundo específico que deverá receber os recursos de contrapartidas financeiras 
decorrentes dos benefícios urbanísticos concedidos. 

 
Ademais, acrescenta o PRE que a lei específica da Operação Urbana Consorciada Água Branca 
deverá observar certas diretrizes para a planície aluvial (art. 79, I a XIII), sendo que, 
especificamente para o distrito da Barra Funda, adiciona como diretrizes: (i) resguardar as 
características ambientais de núcleos de habitação e grupos de habitações isoladas e seu 
entorno, valorizados pela comunidade local, e (ii) promover áreas de equipamentos sociais e 
institucionais, incluindo as áreas de esporte, recreação, cultura e lazer, parte de propostas mais 
amplas.  
 
Importante mencionar que o art. 5º, IV, do PRE dispõe como sendo um dos objetivos para o 
desenvolvimento urbano com qualidade ambiental da região a propositura de alterações na Lei 
11.774, de 18 de maio de 1995, que instituiu a Operação Urbana Água Branca.  
 
Por sua vez, o art. 81 do PRE determina a revisão da mencionada Lei, em especial, para o fim 
de incorporar nessa Lei as diretrizes estabelecidas para a Área de Intervenção Urbana, contida 
no perímetro da Operação Urbana (AIU -08, art. 71 do PRE).  
 
Especificamente sobre os coeficientes de aproveitamento nas áreas de Operações Urbanas 
Consorciadas, assinala o art. 226 do PDE que serão esses de: (i) mínimo de 0,2 (dois décimos); 
(ii) básico correspondente ao definido no PDE para a zona em que se situam os lotes, e (iii) 
máximo de 4,0 (quatro), sendo que nas Operações Urbanas Consorciadas e Áreas de 
Intervenção Urbana, poderão ser estabelecidos coeficientes de aproveitamento máximo 
superiores a 4,0 (quatro) para lotes contidos num raio de 600 m (seiscentos metros) em torno 
das estações do transporte ferroviário, desde que o coeficiente de aproveitamento bruto não 
ultrapasse 4,0 (quatro) (§2º). 
 
Com relação às formas de financiamento da Operação Urbana Consorciada, dispõe o PDE, em 
consonância com o art. 34 do Estatuto da Cidade, que a lei específica que aprová-la poderá 
prever a emissão pelo Município de quantidade determinada de Certificados de Potencial 
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Adicional de Construção - CEPAC, que serão alienados em leilão ou utilizados diretamente das 
seguintes formas: pagamento das obras; desapropriações necessárias à própria operação; 
aquisição de terreno para a construção de Habitação de Interesse Social – HIS; na área de 
abrangência da operação, visando ao barateamento do custo da unidade para o usuário final; e 
como garantia para obtenção de financiamentos para a sua implementação (art. 230). 
 
No que tange a emissão de CEPACs para aquisição de terreno para construção de HIS, 
importante mencionar que o art. 230, §5º, “e” do PDE e art. 37, §1º do PRE institui como limite 
do valor de subsídio R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atualizados pelo Índice Nacional de 
Construção Civil – INCC, nos termos em que regulamentado pelo Executivo. 
 
Além disso, estabelece o PDE que os recursos obtidos pelo Poder Público como contrapartida a 
ser exigida dos proprietários, usuários permanentes e investidores privados em função dos 
benefícios recebidos deverão ser aplicados exclusivamente no programa de intervenções, 
definido na lei de criação da Operação Urbana Consorciada (art. 229, IX e parágrafo único).  
 
Quanto ao uso e ocupação do solo, dispõe o art. 18 do PRE que a Subprefeitura da Lapa 
encontra-se integralmente contida na Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana.  
 
A área de abrangência da Operação Urbana Consorciada Água Branca corresponde 
praticamente à área do distrito da Barra Funda. De acordo com o art. 155, §1º do PDE e art. 19 
do PRE, esse distrito está inserido dentro da Macroárea de Reestruturação e Requalificação 
Urbana, uma das subdivisões da macrozona de estruturação e qualificação urbana.  
 
Assinala o PRE como sendo objetivos, diretrizes e ações estratégicas para o distrito da Barra 
Funda (art. 19, II, “b”): 
 

1. Objetivos específicos: 
 
1.1. Transformar as zonas industriais em Zonas Mistas – ZM, visando à promoção do 
desenvolvimento urbano com diversidade de usos residenciais e não residenciais, de 
padrão arquitetônico, com qualidade ambiental; 
1.2. Permitir a permanência e a expansão das indústrias diversificadas nas novas Zonas 
Mistas – ZM; 
 
2. Diretrizes específicas: 
 
2.1. Estimular, na nova centralidade, atividades culturais e a diversificação de atividades 
comerciais e de prestação de serviços, especialmente em áreas situadas nas 
proximidades do Memorial da América Latina; 
2.2. Estimular atividades esportivas e de lazer em áreas desocupadas e próximas da calha 
do rio Tietê, visando à manutenção de superfícies que contenham a água, por meio de 
pisos drenantes, que garantam maior permeabilidade do solo; 
2.3. Preservar o Parque Fernando Costa, estabelecendo para as quadras lindeiras as 
características de uso e ocupação do solo da Zona Mista – ZM, com gabarito máximo das 
edificações igual a 9,00 metros, conforme Mapa 04, integrante deste Livro; 
2.4. Manter, como integrante do Sistema de Áreas Verdes do Município de São Paulo, a 
Sociedade Esportiva Palmeiras (EI-8); 
2.5. Transferir a centralidade prevista pelo PDE, no entorno da Avenida Pacaembu com as 
Avenidas General Olímpio da Silveira e Francisco Matarazzo, para o entorno do Memorial 
da América Latina; 
 
3. Ações estratégicas: 
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3.1. Promover entendimentos com os órgãos municipais visando à revisão dos perímetros 
destinados para ZEIS 3 e a maior compatibilidade com as atividades propostas na nova 
centralidade de Água Branca; 
3.2. Tratar de forma diferenciada os clubes esportivos que são vinculados a Clubes de 
Futebol, por serem estes, pólos geradores de tráfego; 
3.3. Rever o perímetro e as disposições da Lei nº 11.774, de 18 de maio de 1995 – 
Operação Urbana Água Branca, visando à inclusão dos novos instrumentos de política 
urbana definidos no PDE e no Estatuto da Cidade. 

 
No tocante ao zoneamento municipal, compreende a Macrozona de Estruturação e Qualificação 
as: (i) Zonas Exclusivamente Residenciais – ZER; (ii) Zona Industrial em Reestruturação – ZIR, 
e (iii) Zonas Mistas (art. 159 do PDE). 
 
As características de aproveitamento, dimensionamento e ocupação dos lotes das zonas de uso 
contidas na Subprefeitura da Lapa estão delineadas no PRE, Quadro 04 e Mapa 04 (art. 20), 
estando à área de abrangência da Operação Urbana Consorciada Água Branca dentro das 
denominadas Zonas Mistas.  
 
Subdividem-se essas as zonas nos seguintes tipos: (i) zona mista de baixa densidade – ZM-1; 
(jj) zona mista de média densidade – ZM-2; (ii) zona mista de densidade demográfica e 
construtiva altas – ZM3a e ZM3b (art. 28 do PRE). 
 
Em suma, os objetivos da Operação Urbana Consorciada Água Branca são compatíveis com os 
objetivos e as diretrizes estabelecidos no PDE e PRE, conforme assinalados.  
 
Assim, deverá a Operação Urbana Consorciada Água Branca para sua implementação receber 
parecer favorável junto à Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente – SVMA e do 
Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – CADES e ter aprovada 
perante o Legislativo municipal sua lei de criação. 
 
No que consiste a análise de compatibilidade entre os prazos de implementação da Operação 
Consorciada Água Branca com os prazos do PRE, o art. 3º do referido Plano Regional 
Estratégico determina que as prioridades definidas para as Macroáreas deverão observar os 
anos meta de 2006 e 2012. 
 
Nos termos do PRE, o distrito da Barra Funda, objeto da Operação Urbana Consorciada Água 
Branca, conforme mencionado, faz parte da Macroárea de Reestruturação e Requalificação 
Urbana, onde deverão ser implementadas prioridades observando-se os objetivos, diretrizes e 
ações específicas acima apontados.  
 
O PDE dispõe em seu art. 5º que os anos de 2006 e 2012 constituem prazos para a realização 
das seguintes metas: 
 

(i) 2006: desenvolvimento das ações estratégicas previstas; proposição de ações para o 
próximo período; e, inclusão de novas áreas passíveis de aplicação dos instrumentos do 
Estatuto da Cidade; 
(ii)  2012: cumprimento das diretrizes propostas. 

 
Desta forma, considerando que uma das medidas estratégicas estabelecidas no PRE consiste 
em “rever o perímetro e as disposições da Lei 11.774, de 18 de maio 1995 – Operação Urbana 
Água Branca – visando à inclusão dos novos instrumentos de política urbana definidos no PDE e 
no Estatuto da Cidade”, não se verifica incompatibilidade da implementação da Operação 
Urbana Consorciada Água Branca com os prazos estipulados na legislação. 
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Por fim, importante mencionar que de acordo com o art. 40, §3º do Estatuto da Cidade deverá o 
PDE ser revisto pelo menos a cada dez anos, o que, no caso do Município de São Paulo deverá 
ocorrer no ano de 2012.  
 
Assim, se durante a implementação da Operação Urbana Consorciada Água Branca, os 
dispositivos do PDE e PRE venham ser alterados por conta da revisão instituída pelo Estatuto 
da Cidade (art. 40, §3º) deverá a Operação Urbana Consorciada Água Branca se adequar às 
novas diretrizes estabelecidas. 
 
2.4.4) Operação Urbana Vila Leopoldina  
 
A Operação Urbana Vila Leopoldina esta prevista no Plano Diretor Estratégico do município de 
São Paulo, englobando uma área total de 1.028 ha, dentro do perímetro da subprefeitura da 
Lapa.  
 
Semelhante a área da operação urbana Água Branca, trata-se de uma antiga área industrial do 
município de São Paulo, com grandes quadras e áreas com galpões. 
 
De acordo com o Quadro n°13, anexo a Lei n° 13.430, de 13 de setembro de 2002, o perímetro 
previsto para a Operação Urbana Vila Leopoldina tem inicio na avenida Queirós Filho na altura 
do Cemitério da Lapa, avenida Queirós Filho, ponte Jaguaré, avenida Eng. Billings, avenida 
Escola Politécnica, avenida Corifeu de Azevedo Marquês, avenida General Mac. Arthur, avenida 
Presidente Altino até a rotatória da Praça Henrique Dumont Villares seguindo pela rua Brasílica 
M. Buarque, rua Caetanópolis, rua Francisco Ferrari até a Praça William Kalil seguindo na rua 
Caetanópolis até a linha de transmissão da Eletropaulo, linha de transmissão da Eletropaulo até 
a rua Albano Rodrigues dos Santos, avenida Nações Unidas atravessando o rio Tietê 
prosseguindo na avenida Nações Unidas, avenida Embaixador Macedo Soares até a Praça 
Armando Del Debbio seguindo na rua Samuel Klabin, rua Monte Pascal, rua Barão de Itaúna, 
rua Guaipa, rua Coromandel, rua Aliança Liberal até a Praça Nossa do Ó, seguindo na rua 
Passo da Pátria,rua Barão da Passagem seguindo na linha de transmissão até a rua Lauro 
Muller, rua Teheran, rua Paulo Franco encontrando novamente na avenida Queirós Filho. 
 
Estão previstas dentro do perímetro da Operação Urbana Vila Leopoldina algumas intervenções 
viárias, como por exemplo, a implantação de nova via paralela a marginal Tietê que possibilitará 
a conexão entre a ponte dos Remédios, a Lapa de Baixo e a avenida Marquês de São Vicente, 
uma das vias estruturais da área do perímetro da Operação Urbana Consorciada Água Branca, 
portanto, pode-se dizer que trata-se de um projeto colocalizado, pois favorecerá a circulação do 
fluxo de veículos dentro do perímetro das duas operações urbanas. 
 
2.4.5) Operação Urbana Diagonal Norte 
 
A Operação Urbana Diagonal Norte esta prevista no Plano Diretor Estratégico do município de 
São Paulo. De acordo com o Quadro n°13, anexo a Lei n° 13.430, de 13 de setembro de 2002, a 
Operação Urbana Diagonal Norte é compartimentada em três subáreas:  
 
a) Subárea: Pirituba/Jaraguá  
 
Começa na intersecção da avenida Edgar Faço com avenida Otaviano Alves (Marginal Tietê), 
Rodovia dos Bandeirantes, Rodoanel, avenida Raimundo Pereira de Magalhães, rua Cabo Adão 
Ferreira, rua Manuel Barbosa, avenida Edgar Faço, Intersecção desta com avenida Otaviano 
Alves(Marginal Tietê).  
 
b) Subárea: Tietê  
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Começa na intersecção da rua Ângelo Di Sarno com avenida Castelo Branco(Marginal Tietê), 
avenida Cruzeiro do Sul, avenida do Estado, linha férrea da C.P.T.M., avenida Tiradentes, 
Praça. Da Luz, rua Mauá, Alameda Cleveland, rua Helvetia, rua Dimo Bueno, avenida Duque de 
Caxias, avenida São João,gen. Olimpio da Silveira, avenida Pacaembu, avenida Abrão Ribeiro, 
Rua Eduardo Viana, intersecção das vias Eduardo Viana, avenida Rudge e rua Ângelo Di 
Sarno.Perímetro da O.U. Diagonal Norte – Subárea Lapa  
 
c) Subárea Lapa:  
 
Começa na intersecção Ponte do Piqueri e avenida Embaixador Macedo Soares, avenida 
Comendador Martinelli, avenida Santa Marina, rua Carlos Vicari, avenida Pompéia, rua Venâncio 
Aires, rua Coriolano, rua Cláudio, rua Tito, rua Pio XI, rua Clélia, rua Barão de Jundiaí, rua 
Domingos Rodrigues, rua John Harrison, rua Diogo Ortiz, rua João Tibiriçá, avenida Embaixador 
Macedo Soares, terminando na intersecção com a Ponte do Piqueri.  
 
 
 
2.4.6)  Plano Integrado de Transporte Urbano – PITU 
 
Atualmente a região da Barra Funda é considerada o quarto distrito com menor densidade 
populacional do município de São Paulo, de acordo com dados oficiais, a densidade 
demográfica é de 23,98 habitantes por hectare.  
 
Considera-se uma densidade muito baixa para uma área que se localiza em uma posição 
estratégica dentro do município, entre dois importantes centros, o regional da Lapa e o centro 
histórico de São Paulo. 
 
Cabe destacar ainda que, a área apresenta infraestrutura de transportes público instalado 
superior a outras regiões da cidade, com a presença de transportes sobre trilhos, tanto o metrô 
como os trens da CPTM.  
 
O Plano Integrado de Transportes Urbanos da Região Metropolitana de São Paulo, o PITU 
2025, considera como referência para a metrópole de São Paulo, a densidade de 230hab/ha, 
como a apropriada para as áreas onde se pretende implantar a Operação Urbana e Áreas de 
Intervenção Urbana propostas pelo Plano Diretor Estratégico. Atualmente, no município de São 
Paulo esta densidade é identificada no distrito da Bela Vista. 
 
No PITU – 2025 considera-se como ideal uma relação entre número de postos de trabalho e o 
número de habitantes da ordem de 0,4, ou seja, 0,4 postos de trabalho por habitantes. 
Analisando informações disponibilizadas em um estudo elaborado pelo DEINFO-SEMPLA, a 
respeito da RAIS, no ano de 2000, no distrito da Barra Funda, a relação era de 3,3 postos de 
trabalho por habitante. Por este valor pode-se inferir a viabilidade da substituição de uma 
parcela das construções que atualmente são utilizadas para usos não residenciais por 
edificações para usos residenciais. 
 
Uma das propostas integrante no Plano Urbanístico elaborado para a Operação Urbana 
Consorciada Água Branca é o aumento da densidade demográfica em todos os nove subsetores 
(ver Tabela 2.3.-1 - Distribuição do Incremento Populacional Projetado por Subsetor e Padrão 
Habitacional), portanto esta proposta esta alinhada com os estudos desenvolvidos pelo PITU. 
Cabe destacar que, parte da área objeto deste Estudo de Impacto Ambiental, além de área de 
Operação Urbana corresponde ao perímetro da AIU – 08, proposta no PDE. 
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Os valores considerados como referenciais e adotados no PITU – 2025, tanto para a densidade 
como a relação entre os postos de trabalho e habitantes, são valores considerados como 
referenciais internacionais, aplicados, por exemplo, em cidades asiáticas, consideradas por 
estudiosos como muito semelhantes as cidades brasileiras.  
 
Outro ponto que demonstra que as diretrizes disponibilizadas no PITU – 2025 estão sendo 
utilizadas para as propostas do Plano Urbanístico elaborado para a Operação Urbana 
Consorciada Água Branca é o fato que de acordo com o estudo de transportes, considera-se 
que um cenário equilibrado para a metrópole deve estimular o adensamento populacional em 
torno das áreas, nas quais, encontra-se implantado o sistema de transportes estrutural. 
Identifica-se a ocorrência desta situação na área da Operação Urbana objeto deste estudo e 
desta forma possibilita-se a criação de áreas para centralidades circulares em torno das 
estações de transportes sobre trilhos, como na área do entorno da Estação Intermodal Barra 
Funda e nas estações de metrô da futura Linha Laranja, localizadas na área limítrofe do 
perímetro da Operação Urbana.  
 
2.4.7)  Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê 
 
Como forma de buscar soluções para os constantes problemas causados com inundações na 
área da várzea do rio Tietê, o Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São 
Paulo – DAEE iniciou em 1998 a execução do Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia 
Hidrográfica do Alto Tietê. Trata-se de um instrumento de planejamento para buscar e 
implementar soluções, entre outros objetivos, para o problema das enchentes que ocorrem na 
Região Metropolitana de São Paulo. As diretrizes do Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia 
Hidrográfica do Alto Tietê são: 
 
• Correto diagnóstico hidráulico/hidrológico; 
• Visão abrangente e integrada da bacia; 
• Retenção das águas nas cabeceiras; 
• Aumento da capacidade de escoamento dos cursos d’água; 
• Monitoramento com telemetria e pluviometria; 
• Contenção do desmatamento; 
• Preservação das várzeas. 
 
As obras realizadas entre a criação do Plano Diretor de Macrodrenagem e o ano de 2008 foram:  
 
• 42 reservatórios de retenção (piscinões) implantados; 
• 40 km de ampliação da calha do Rio Tietê; 
• 10 km de canalização do rio Cabuçu de Cima; 
• Construção de 2 reservatórios (barragens) no Alto Tietê; 
• 1,5 km de canalização do Ribeirão Vermelho. 
 
Dentre as obras citadas acima, percebe-se maior relação da Operação Urbana Consorciada 
Água Branca com a ampliação da calha do rio Tietê, já que a calha do trecho deste rio localizado 
em frente da área da operação urbana em questão foi ampliada na fase II desse projeto. 
Salienta-se que o Plano Diretor de Macrodrenagem atual não contempla soluções de 
reservatórios de retenção (piscinões) para a área abordada. Percebe-se também, que as águas 
superficiais da área da Operação Urbana Consorciada Água Branca drenam para 5 córregos, 
quais sejam: Água Branca, Água Preta, Sumaré, Quirino dos Santos e Pacaembu, esses 
córregos, por sua vez, deságuam no rio Tietê, no trecho em que a calha foi ampliada. 
 
Em relação à compatibilidade dos objetivos e intervenções da Operação Urbana Consorciada 
Água Branca com o Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Tietê pode-se 
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constatar no item 2.3 – Justificativa do Empreendimento que um dos objetivos específicos da 
Operação Urbana é a melhoria e ampliação dos sistemas de macro e microdrenagem. Verifica-
se então, que esse objetivo específico está totalmente alinhado com as problemáticas das 
enchentes e inundações, que foram motivadoras para a criação do Plano Diretor de 
Macrodrenagem. 
 
Conforme será explorado no item 2.4.8 Estudo de Impacto Ambiental - EIA – Adequação Viária 
da Marginal Tietê a Operação Urbana possuirá 3 intervenções diretamente relacionadas com a 
melhoria da drenagem superficial, através de lagoas de amortecimento de águas pluviais, 
contenção de margens de córregos, recomposição de vegetação ciliar e melhoria das condições 
de drenagem, quais sejam: 
 
• Intervenção AB - 021 - Parque linear ao longo do córrego da Rua Quirino; 
• Intervenção AB - 022 - Praça Pública no desemboque canal do córrego Anhanguera ao lado 

da futura Fábrica dos Sonhos; 
• Intervenção AB - 024 - Parque Linear Avenida Ordem e Progresso. 
 
2.4.8) Estudo de Impacto Ambiental - EIA – Adequação Viária da Marginal 

Tietê  
 
Conforme dito anteriormente, a área do perímetro da Operação Urbana Consorciada Água 
Branca foi subdividida em diferentes sub-setores e para cada um deles foram propostas 
diferentes intervenções que compõem o Plano Urbanístico. 
 
Parte destas intervenções quando implantadas facilitará a fluidez do trânsito na área do 
perímetro da Operação Urbana e de seu entorno. Pela proximidade com a Marginal Tietê pode-
se dizer que a Adequação Viária da Marginal Tietê e a Operação Urbana Consorciada Água 
Branca são projetos colocalizados.  
 
Cabe destacar que, algumas intervenções da Operação Urbana Consorciada Água Branca 
serão beneficiadas ainda que de forma indireta pela Adequação Viária da Marginal Tietê, pois 
são projetos que apresentam afinidades em suas concepções funcionais viárias. E as áreas 
verdes propostas dentro do Plano Urbanístico da Operação Urbana Consorciada Água Branca 
podem vir a ser beneficiadas com a vegetação urbana que será remanejada com a Adequação 
da Marginal. 
 

Quadro 2.4.8-1 
Intervenções Previstas na Operação Urbana Consorciada Água Branca Beneficiadas com 

a Adequação Viária da Marginal Tietê. 
 

INTERVENÇÃO SUBSETOR NOME DESCRIÇÃO 

AB - 002 H 

Praça do 
Memorial da 

América Latina 
(saída sul do 
Terminal da 

Barra Funda) 

Remodelação paisagística e ampliação das áreas de 
circulação da praça existente na saída sul do Terminal 
da Barra Funda entre as ruas Deputado Salvador 
Julianelli e Professor Wilfrides Alves de Lima, 
destacando a passagem subterrânea de entrada do 
Memorial da América Latina. 

AB - 004 H 
Extensão da rua 
Dona Germaine 

Burchard 

Abertura de via em prolongamento a rua Dona 
Germaine Burchard entre a rua Tagipuru e a avenida 
Dr. Auro Soares de Moura Andrade, com 12,00m de 
largura sendo 7,00m de leito carroçável e passeios com 
2,50m em ambos os lados. Esta via fará a conexão 
viária e de pedestres entre o bairro de Perdizes e as 
áreas próximas ao Terminal da Barra Funda, 
possibilitando retornos a circulação de veículos da 
avenida Francisco Matarazzo. 
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INTERVENÇÃO SUBSETOR NOME DESCRIÇÃO 

AB - 009 C 

Prolongamento 
da avenida Dr. 
Auro Soares de 
Moura Andrade 
desde a Casa 

das Caldeiras até 
a av. Santa 

Marina. 

Elaboração de projeto básico para prolongamento da 
avenida Dr. Auro Soares de Moura Andrade desde o 
terreno onde está situado o imóvel Casa das Caldeiras 
até a avenida Santa Marina, incluindo relocação do leito 
ferroviário nesse trecho; implantação de duas pistas 
com três faixas de rolamento cada uma, sendo a 
primeira junto ao passeio do lado direito para tráfego 
pesado com 3,20m de largura e as outras duas para 
tráfego rápido com 2,80m cada uma; passeios com 
4,50m de largura junto aos imóveis e 2,50m junto à 
ferrovia; canteiro central com no mínimo 1,50m de 
largura; paisagismo, arborização e iluminação. Esta 
intervenção possibilitará o desafogamento da avenida 
Francisco Matarazzo, especialmente no cruzamento 
com a avenida Pompéia. 

AB - 010 C 

Implantação de 
vias laterais e 
retorno sob o 

Viaduto 
Pompéia. 

Abertura de dois trechos de via, uma em cada lateral do 
Viaduto Pompéia, entre a rua Carlos Vicari e o 
prolongamento da avenida Dr. Auro Soares de Moura 
Andrade, com 7,00m de leito carroçável e 3,50m de 
passeios, incluindo construção de alça de retorno e 
tratamento paisagístico nos baixos do viaduto Pompéia 
e acomodação dos passeios da avenida Francisco 
Matarazzo e rua Carlos Vicari nesse trecho. 

AB - 013 C 

Prolongamento 
da avenida 

Gustav Willy 
Borghof 

Prolongamento da avenida Gustav Willy Borghof, desde 
os baixos do Viaduto Pompéia até a avenida Santa 
Marina, com 18,00m de largura sendo 12,00m de caixa 
viária e passeios com 3,00m de largura incluindo 
arborização e mobiliários urbanos. Essa via 
proporcionará maior fluidez ao tráfego local e de 
passagem, servindo de apoio ao tráfego da avenida 
Marquês de São Vicente. 

AB - 014 B 

Ligação viária 
avenida Marquês 
de São Vicente  - 
(avenida Gustav 
Willy Borghof). 

Abertura de via com 18,00m de largura, sendo 12,00m 
de leito viário e passeios de 3,00m de largura, em 
continuidade a avenida José Nello Lorenzon, no trecho 
situado entre a Av. Marquês de São Vicente e o futuro 
prolongamento da Av. Gustav Willy Borghof. A abertura 
dessa via complementa a ligação viária entre a Marginal 
do Tietê e o prolongamento da avenida Gustav Willy 
Borghof. 

AB - 015 B Urbanização da 
Gleba Telefônica 

Definição de instrumentos urbanísticos e de plano de 
ação para parcelamento da gleba da Telefônica, com 
indicação da posição das áreas verdes e institucionais a 
serem doadas ao município. O parcelamento dessa 
gleba possibilitará a integração dos terrenos a malha 
urbana e ao mercado imobiliário cumprindo sua função 
social, além de permitir a integração das áreas verdes e 
institucionais a outras áreas públicas existentes, 
atualmente cedidas a terceiros, visando a 
implementação em longo prazo de um grande parque 
público com equipamentos, integrando a orla ferroviária 
a margem do rio Tietê. 

AB - 016 E Urbanização da 
Gleba Pompéia 

Definição de instrumentos urbanísticos e de plano de 
ação, incluindo estabelecimento de diretrizes para 
regularização da gleba Pompéia, com indicação da 
posição das áreas verdes e institucionais a serem 
doadas ao município. A regularização do parcelamento 
dessa gleba possibilitará a integração do arruamento a 
malha urbana possibilitando utilização mais adequada 
dos lotes ao contexto de desenvolvimento regional. 

AB - 017 A 

Abertura da 
avenida José 
Nello Lorenzon 
(trecho Marginal 
do Tietê/ avenida 

Contenção das margens do córrego Água Preta e 
implantação de vias marginais no trecho situado entre a 
Marginal do Tietê e a avenida Marquês de São Vicente 
(rua José Nello Lorenzon), sendo duas vias com 3 
faixas por sentido e passeios de 3,50m junto aos 
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INTERVENÇÃO SUBSETOR NOME DESCRIÇÃO 
Marquês de São 
Vicente). 

imóveis e 1,50m junto ao córrego. A abertura dessa via 
proporcionará melhoria das condições de circulação 
local possibilitando acesso mais adequado ao Conjunto 
Cingapura e as ZEIS existentes nessa via, além de 
permitir a ligação com a avenida Gustav Willy Borghof, 
quando da implantação de seu prolongamento. 

AB - 021 G 
Parque linear ao 
longo do córrego 

da rua Quirino 

Implantação de parque linear ao longo do córrego da 
rua Dr. Quirino dos Santos (trecho do canal aberto) 
entre a avenida Presidente Castelo Branco e avenida 
Marquês de São Vicente. Área estimada de 
65.200,00m² com previsão de duas lagoas de 
amortecimento de águas pluviais, recomposição das 
margens com paisagismo e implantação de áreas 
destinadas a esporte e lazer. Esta intervenção visa 
equilibrar a ausência de áreas verdes públicas nessa 
antiga zona industrial. 

AB - 022 G 

Praça Pública no 
desemboque 

canal do córrego 
Anhanguera ao 
lado da futura 
Fábrica dos 

Sonhos 

Implantação de praça no final do canal de saneamento 
do córrego Anhanguera, em complementação ao 
parque linear da rua Quirino dos Santos. Área verde 
estimada 7.500,00m² com previsão de lagoa de 
amortecimento de águas pluviais, implantação de 
estacionamento de apoio a futura Fábrica dos Sonhos 
com cerca de 8.500,00m² e 350 vagas, paisagismo e 
áreas de lazer. 

AB - 023 D Ligação Viária 

Quebra da quadra 6 setor 022 com frente para a 
avenida Auro Soares de Moura Andrade. A via terá 
largura total de 13,00 metros, dos quais, 7,00 m 
corresponde para largura de leito viário e o restante a 
3,00 de passeio de cada lado. 

AB - 024 G 
Parque Linear 

avenida Ordem e 
Progresso. 

Implantação de parque Linear ao longo da avenida 
Ordem e Progresso, no trecho situado entre a Praça 
Luis Carlos Mesquita e a Marginal do Tietê de forma a 
proteger os antigos meandros do rio Tiete, existentes 
nessa área e as áreas de drenagem do córrego 
Sumaré, bem como recompor a ambiência da avenida 
com plantio de árvores de porte, áreas ajardinadas e 
sistemas de lazer. 

 
 
2.4.9)  Linha 6 Metrô - Laranja 
 
A linha 6 do Metrô – Laranja faz parte do projeto Expansão São Paulo, que tem como objetivo 
principal, melhorar a eficiência e a qualidade dos serviços de transporte público nas regiões 
metropolitanas. 
 
De acordo com dados do metrô a linha 6 – Brasilândia – São Joaquim, encontra-se em fase de 
projeto. O inicio das obras esta previsto para o 4° trimestre de 2010, no trecho entre a 
Brasilândia e a Água Branca, sendo que a conclusão da linha toda esta estimada para o ano de 
2014. 
 
No projeto estão planejadas 17 estações distribuídas em um percurso de 18,40 km. Com 
demanda diária para 600 mil passageiros dos bairros: Freguesia do Ó, Sumaré, Perdizes, Barra 
Funda e Consolação. 
 
Quando pronta por meio desta linha será possível a integração com os seguintes trechos do 
metrô: Azul – Linha 1, Amarela – Linha 4 e Prata – Linha 16. Além da conexão com as linhas 7 – 
Rubi e 8 – Diamante da CPTM. 
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A inserção de mais um trecho do metrô na área contígua a Operação Urbana Consorciada Água 
Branca, no trecho próximo a avenida Santa Marina, com as estações Santa Marina e Turiassu, 
consolida a demanda da infraestrutura de transportes públicos coletivos na área objeto de 
estudo. Principalmente do transporte sob trilhos, tão escasso em outras áreas do município de 
São Paulo e considerado atualmente, a melhor solução em transporte público quando se 
pensam em agilidade, eficiência e redução de poluição. Além de ser uma solução eficiente para 
minimizar os congestionamentos cada vez maiores que a cidade é vitima.  
 
A execução deste projeto, Linha – Laranja contribuirá em conjunto com as intervenções viárias 
propostas dentro do Plano Urbanístico para a eficácia dos fluxos de circulação na região. 
 
3.)  Procedimentos Metodológicos  
 
A metodologia para a Elaboração do Estudo de Impacto Ambiental – EIA da Operação Urbana 
Consorciada Água Branca inicia-se a partir do levantamento e análise de dados fornecidos pela 
EMURB, para a compreensão da natureza e extensão da intervenção. 
 
A partir destes dados é realizada a caracterização do empreendimento, vinculada a 
disponibilidade dos dados pelo empreendedor, como os polígonos descritivos dos perímetros de 
cada uma das áreas de intervenção.  
 
Para a etapa de elaboração do diagnóstico ambiental a metodologia para elaboração do Estudo 
de Impacto Ambiental – EIA da Operação Urbana Consorciada Água Branca consiste na análise 
de dados primários e secundários referentes a cada um dos itens dos meios físico, biótico e 
socioeconômico.  
 
Os dados secundários serão utilizados para o diagnóstico da Área de Influência Indireta, a partir 
dos trabalhos e pesquisas realizadas por instituições públicas e privadas, como Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - 
SEADE, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB, Secretaria Municipal do 
Verde e do Meio Ambiente, entre outras. 
 
Para a Área de Influência Direta - AID e Área Diretamente Afetada - ADA, os estudos serão 
realizados a partir de mapeamentos, levantamentos de dados diretos com trabalhos de campo 
ou consulta às instituições públicas e privadas diretamente associadas ao projeto e 
complementados por dados secundários.  
 
Pretendem-se a partir do diagnóstico a identificação e avaliação dos impactos nas diferentes 
etapas do empreendimento, planejamento, implantação e operação, para cada um dos 
diferentes meios: físico, biótico e socioeconômico.  
 
Ressalta-se que em cada item do diagnóstico contém detalhada a sua metodologia específica 
de análise e diagnóstico. 
 

 Mapas Temáticos 
 
Sempre que necessário as informações do diagnóstico serão espacializadas em mapas para 
melhor compreensão da informação, ou ainda com a utilização de gráficos, tabelas e figuras.  
 
As escalas de apresentação dos mapas serão compatibilizadas com os requerimentos técnicos 
de cada estudo temático, com as exigências dos órgãos ambientais, e de acordo com a 
disponibilidade de cartografia preexistente. 
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Na medida em que seja possível, pretende-se que as representações se dêem em três níveis, 
ou seja: 1:300.000 para a Área de Influência Indireta; 1:100.000 para a Área de Influência Direta 
e 1:20.000 para a Área Diretamente Afetada . 

 
 

4.)  Áreas de Influência 
 
A elaboração do Estudo de Impacto Ambiental tem como uma de suas etapas o diagnóstico 
ambiental da área objeto de estudo em seus aspectos mais relevantes considerando os meios 
físico, biótico e socioeconômico. O objetivo é avaliar as condições ambientais atuais da região 
do perímetro da Operação Urbana Consorciada Água Branca para posteriormente avaliar quais 
os impactos que a inserção das alterações propostas pode provocar na região em suas 
diferentes etapas, planejamento, implantação e “operação”. 
 
Os limites para as áreas de influência definidos no Termo de Referência foram revistos de forma 
a consolidar os limites indicados para as áreas geográficas a serem direta ou indiretamente 
afetadas pelos impactos, denominadas de Área Diretamente Afetada (ADA), Área de Influência 
Direta (AID) e Área de Influência Indireta (AII), devendo conter as áreas de incidência dos 
impactos, abrangendo os distintos contornos para as diversas variáveis enfocadas. 
 
De acordo com a Resolução CONAMA 001/86, a área de influência de um empreendimento 
corresponde à área geográfica a ser, direta ou indiretamente, afetada pelos impactos gerados no 
processo de planejamento, implantação e operação do empreendimento. 
 
Para o desenvolvimento do EIA/RIMA da Operação Urbana Consorciada Água Branca, serão 
considerados três níveis de abrangência para os estudos e determinação dos impactos 
específicos para cada um dos meios. 
 
 
4.1)  Área de Influência Indireta - AII 
 
A implantação das propostas do Plano Urbanístico na área do perímetro da Operação Urbana 
Consorciada Água Branca, devido as suas diferentes temáticas, a saber: viárias, drenagem, 
densidade populacional, entre outras, poderá influenciar ainda que de forma indireta em outras 
regiões dentro do município de São Paulo.  
 
Portanto, para este estudo defini-se como Área de Influência Indireta, o limite político-
administrativo do município de São Paulo.   
 
Cabe destacar que, o diagnóstico da Área de Influência Indireta será baseado na análise de 
dados secundários disponíveis de forma a subsidiar o diagnóstico mais detalhado tanto da Área 
de Influência Direta, como da Área Diretamente Afetada. 
 
4.2)  Área de Influência Direta – AID 
 
O Termo de Referência aprovado pela SVMA no item 4.4. Áreas de Influência definiu a Área de 
Influência Direta – AID como:  
 
“Área de Influência Direta – AID: compreende as áreas sujeitas aos impactos diretos 
decorrentes da implantação de obras e intervenções relacionados com a Operação Urbana 
Consorciada Água Branca, em função das características socioeconômicas, físicas e biológicas 
dos sistemas a serem estudados e das particularidades dessas obras e intervenções”. 
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Como o Plano Urbanístico definido para a Operação Urbana Consorciada Água Branca foi 
apresentado para Secretaria de Infra-estrutura, Secretaria do Verde e Meio Ambiente e 
Companhia de Engenharia e Tráfego – CET, cada uma destas instituições fizeram algumas 
sugestões e contribuições ao Plano. 
 
Como resultado destas contribuições foram propostas pequenas intervenções que extrapolam o 
limite do perímetro proposto para a Operação Urbana definido no Plano Diretor Estratégico e 
que não será alterado por ser limítrofe com a Operação Urbana Vila Leopoldina. 
 
Em virtude desta alteração o limite da Área de Influência Direta – AID, para o diagnóstico do 
meio físico e biótico foi estendido além do limite do perímetro da Operação Urbana de forma a 
abranger todas as intervenções e áreas possíveis de desapropriações propostas (FIGURA 4.2-1 
– Área de Influência Direta – AID Meio Físico e Biótico). 
 
As intervenções que estão fora do perímetro da Operação Urbana Consorciada Água Branca, a 
saber:  
 

√ Abertura de via de ligação – rua Cotoxó – entorno do Shopping Bourbon; 
 
De acordo, com o parecer, CE DP n°019/09, emitido em 17 de junho de 2009, pela Companhia 
de Engenharia de Tráfego – CET, na rua Turiaçu, classificada como via Coletora 1, estão 
localizados os principais acessos a dois empreendimentos considerados como Pólos Geradores 
de Tráfego, o Parque Antártica (Estádio Palestra Itália) e o Shopping Bourbon.  
 
Atualmente a CET tem atuado frequentemente na área de forma a minimizar estes conflitos, 
uma das formas que esta instituição avalia como uma medida eficaz para resolver este ponto de 
conflito é o prolongamento da rua Cotoxó. 
 
A área prevista para esta implantação é propriedade do Shopping Bourbon, os proprietários 
deste empreendimento já demonstraram interesse em executá-la na época da implantação do 
Shopping.  
 
Na análise realizada pela CET é ressaltado que,“Essa nova ligação da rua Venâncio Aires à rua 
Turiaçu poderá promover maiores possibilidades de articulação da malha viária na região, sem 
prejuízo aos acessos dos pólos geradores, além de ampliar as alternativas de circulação para o 
bairro. A medida também auxiliará a operação do cruzamento da avenida Francisco Matarazzo 
X avenida Pompéia, com a distribuição de parte desses volumes veiculares”.  
 
Diante das considerações da CET a EMURB incluiu esta intervenção como uma das propostas 
do Plano Urbanístico de forma que o Plano Urbanístico contribua para minimizar problemas 
anteriores a implantação da Operação Urbana Consorciada Água Branca. 
 
Para a elaboração do diagnóstico ambiental em seus aspectos socioeconômicos foi considerada 
a estruturação urbana da área do perímetro da Operação Urbana Consorciada Água Branca e a 
possibilidade de análise de seus diferentes aspectos, assim como, a possibilidade de avaliar os 
impactos causados pela proposta de adensamento da área objeto deste trabalho. 
 
Portanto para a o meio socioeconômico a Área de Influência Direta – AID foi definida como os 
limites geográficos das zonas de pesquisa Origem Destino – OD 2007 que estão inseridas no 
entorno imediato do perímetro da Operação Urbana. (FIGURA 4.2-2 – Área de Influência 
Direta – AID Meio Socioeconômico). 
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A definição da AID utilizou-se das zonas de pesquisa Origem Destino – OD 2007 da Companhia 
do Metropolitano do Metrô, pois se trata de uma pesquisa recente, onde são utilizados dados de 
2007 mais atuais que os dados do IBGE, uma vez que o ultimo censo disponível contém dados 
de 2000. 
 
Como a área do perímetro da Operação Urbana Consorciada Água Branca é extensa, 540ha, o 
zoneamento da pesquisa OD já identifica e agrupa áreas mais homogêneas, possibilitando desta 
forma uma análise comparativa entre os diferentes perfis econômicos e sociais  existentes 
dentro do perímetro e em seu entorno imediato. 
 
Outra questão que merece destaque é o fato da pesquisa OD-2007 conter diversas análises de 
aspectos relacionados ao tráfego e ao sistema de transporte, importantes para a análise de 
diagnóstico e posteriormente para a identificação e avaliação dos impactos. 
 
Cabe destacar que, para a temática habitação serão utilizados dados dos setores censitários 
incluídos dentro das zonas de pesquisa. 
 
O diagnóstico da AID será realizado a partir da análise de dados primários e secundários 
disponíveis de forma que durante a elaboração do diagnóstico possa ser realizada a 
comparação de dados históricos de forma a subsidiar a análise.  
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4.3)  Área Diretamente Afetada – ADA 
 
A Área Diretamente Afetada – ADA deve ser entendida como a porção territorial que contém as 
áreas mais susceptíveis as interferências do empreendimento. 
 
Para o diagnóstico dos meios físico e biótico e posterior construção da etapa de identificação e 
avaliação dos impactos foi considerada como Área Diretamente Afetada – ADA o conjunto de 
áreas de intervenção propostas dentro de cada um dos subsetores definidos no Plano 
Urbanístico.  
 
Da mesma forma que ocorreu na AID, para o meio socioeconômico, o limite da ADA é diferente, 
ou seja, para o meio socioeconômico foi definida como Área Diretamente Afetada os limites 
geográficos das zonas de pesquisa Origem Destino – OD-2007 inseridas no perímetro da 
Operação Urbana. (FIGURA 4.3-1 – Área Diretamente Afetada – ADA - Meio 
Socioeconômico). 
 
Para a análise dos aspectos socioeconômicos da ADA sempre que necessário serão utilizados 
para o estudo os dados dos setores censitários do IBGE, 2000.  
 
No Mapa das Áreas de Influência (AB015P002-0), apresentado a seguir, estão espacializados 
os limites das três áreas, área de influência indireta - AII, área de influência direta - AID e área 
diretamente afetada - ADA, com a diferenciação das especificidades utilizadas para a 
delimitação da AID e ADA para o meio socioeconômico.  
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