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2. Foz do Rio Tamanduateí e entorno

4. Rede de distribuição de energia

3. Pirituba

5. Lapa de Baixo e eixo da Rua 12 de Outubro

1. Vista da Vila Maria a partir do Belém
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O perímetro para o Projeto de Intervenção Urbana do 
Arco Tietê - PIU ACT abriga um contingente de cerca de 
350 mil habitantes, correspondente a 3,0% da popula-
ção paulistana em uma área de 5.380 ha que correspon-
de a 4,0% do total do município. Na margem direita do 
rio, engloba as porções meridionais dos distritos Vila 
Maria, Vila Guilherme, Santana, Casa Verde, Limão, 
Freguesia do Ó, Pirituba, São Domingos e a parte les-
te do distrito Jaguara; na margem esquerda, pequena 
parte do distrito Tatuapé e da Mooca, grande parte dos 
distritos Belém, Brás, Santa Cecília, e Barra Funda, a 
integralidade do Pari e do Bom Retiro, pequenos tre-
chos da Sé, República, Perdizes e da Consolação, além 
da porção setentrional da Lapa.

Vasto território e com forte presença na vida da cidade 
ao longo de toda a sua história, com funções e papéis 
distintos durante seus ciclos de crescimento, a porção 
central da várzea do Rio Tietê oferece oportunidade 
para catalisar as transformações da cidade, necessá-
rias em suas mais diversas dimensões. Sua magnitude 
e localização privilegiada dialogam com os principais 
desafios da metrópole, seja pela presença combinada 
do rio, das ferrovias e de áreas industriais e grandes 
glebas em reestruturação, seja por ser um território 
com grandes desequilíbrios estruturais relativos a ofer-
ta de emprego e habitação, a serem enfrentados pela 
cidade.

A redução da desigualdade social e o equilíbrio entre 
a oferta de empregos e a localização da moradia emer-
gem como desafio central para o futuro da cidade. 
Como produto e manifestação das características do 
modelo de desenvolvimento urbano em São Paulo, 
especialmente ao longo do século XX, o enfrentamen-
to dessa questão requer políticas e estratégias de cará-
ter estrutural. Somada a isso está a combinação entre 
ausência de mecanismos de controle à especulação 
com a terra e o planejamento do transporte prioritá-
rio ao automóvel cabendo às planícies fluviais a ocu-
pação preferencial das grandes avenidas de fundo de 
vale, além da expansão horizontal e descontínua da 
mancha urbana.
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O PIU ACT, enquanto ação estrutural sobre o território 
tem a potencialidade de reverter, ao menos parcialmen-
te, esse quadro de desigualdade. (i) O Projeto deve esta-
belecer mecanismos para captura, a região de parte da 
geração de riqueza de setores produtivos, ou seja, seto-
res de alto valor agregado, para direcionar este recur-
so na produção e melhoria da infraestrutura e quali-
ficação do ambiente urbano. Programa que é capaz 
de socializar parte da riqueza gerada na cidade para 
o usufruto da cidade. (ii) Ao dinamizar uma platafor-
ma produtiva e estimular setores econômicos, a trans-
formação urbanística propicia base para geração de 
mais e melhores empregos, definindo oportunidades de 

entre esta populosa área e o polo de empregos existente 
na região central. Em relação a demanda de desloca-
mentos de longa distância, em escala metropolitana, 
a reocupação da várzea do Rio Tietê permite alterar a 
tendência demográfica do município. Em conjunto, ao 
se promover mais unidades de habitação para diversas 
faixas de renda, permite-se melhor uso da infraestru-
tura existente e planejada, beneficiando o crescimento 
dos empregos na própria várzea e nas suas imediações.

O território do Arco Tietê situa-se também na base das 
transformações relacionadas às mudanças na estru-
tura produtiva da capital paulista. Como uma grande 
metrópole, São Paulo é foco de inúmeras mudanças 
em suas dinâmicas produtivas. As várzeas dos rios, do 
Tietê em particular, prestam-se também a admitir um 

inclusão produtiva. (iii) E ao propiciar o adensamento 
populacional de diversas classes sociais, pela produção 
de habitação social, combinada com investimentos em 
espaços públicos, mobilidade e equipamentos públi-
cos, oferecer uma condição única de aproximação, não 
apenas de emprego e moradia, mas, sobretudo dos ele-
mentos condicionantes para o desenvolvimento social.

O território do Arco Tietê também reflete as grandes 
questões relacionadas à mobilidade urbana. Seguin-
do os ciclos de desenvolvimento da cidade, desde os 
caminhos dos Bandeirantes, a implantação da ferrovia 
e a transformação dos fundos de vale em grandes ave-
nidas - o território do Arco sempre desempenhou um 
papel fundamental na mobilidade da cidade. E, na mes-
ma medida, revelou e tem revelado os seus limites. A 

modelo de crescimento e desenvolvimento urbano dife-
rente daquele que criou a cidade até agora. A reversão 
do padrão de expansão espraiada de São Paulo pres-
sionando áreas ambientalmente frágeis e ampliando 
o problema dos grandes deslocamentos urbanos tem 
trazido danos sociais e urbanísticos para a cidade. 
Nesse sentido, explicita-se o desafio de se acomodar a 
demanda habitacional que surgirá nos próximos anos 
relacionados ao déficit da cidade e ao crescimento da 
atividade econômica. Para receber esse novo fluxo de 
área construída, no interior do centro expandido, é fun-
damental aproveitar áreas dotadas de infraestrutura, 
grande possibilidade de transformação de seus usos e 
com densidades demográficas menores, possibilidade 
que pode ser oferecida em grande parte da Macroárea 

retificação dos rios e a construção das marginais modi-
ficaram os modos de deslocamento da produção, dos 
trens para os caminhões, e reforçou o modelo de desen-
volvimento urbano orientado para o transporte indivi-
dual. Aliado ao crescimento horizontal e extensivo da 
metrópole e ao enfraquecimento da gestão do trans-
porte público, a concentração de empregos no centro 
expandido levam às razões estruturais para a crise de 
mobilidade na cidade.

As características do Arco Tietê e suas possibilidades 
de ordenamento e transformação criam oportunidades 
de se enfrentar duas questões estruturais para a cidade, 
em diferentes escalas. Em relação à infraestrutura de 
mobilidade, o Projeto permitirá melhor articulação, em 
escala local, interna a zona norte, bem como a ligação 

de Estruturação Metropolitana - MEM e, em especial, 
no Arco Tietê.

Finalmente, pela sua localização estratégica - espaço 
de convergência de toda a macrometrópole paulista e 
pela magnitude as intervenções - tem o potencial de 
reestruturação das dinâmicas metropolitanas. O Arco 
Tietê pode ser considerado um núcleo dessa imensa 
concentração urbana que é a macrometrópole paulista, 
que representa 16% da população e 28% do PIB nacio-
nal. O entroncamento das ferrovias e o acesso as gran-
des rodovias da cidade de São Paulo torna-o mais do 
que um local de passagem, de travessia da metrópole, 
mas a estrutura de acesso ao maior mercado consumi-
dor do Brasil.
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PÓLOS InTEGRAdORES dE InFRAESTRuTuRA

OPERAçãO uRBAnA COnSORCIAdA ÁGuA BRAnCA Lei nº 15.893/13 TERREnOS PúBLICOS

ZEM / ZEMP* Lei nº 16.402/16 - Lei de Parcelamento, uso e Ocupação do Solo ÁREAS dE InTERVEnçãO uRBAnA

A Área de Intervenção Urbana Centralidade da Metró-
pole - AIU Centralidade da Metrópole compreende 
área localizada junto ao Eixo Norte-Sul da cidade e na 
vizinhança de grandes equipamentos públicos como o 
Anhembi, o Campo de Marte, alguns centros comer-
ciais e equipamentos culturais. É caracterizada por 
um grande número de glebas públicas que podem ser 
reorganizadas de forma a propiciar o melhor desenvol-
vimento da região, a produção habitacional, o incre-
mento da rede de espaços públicos e o financiamento 
da intervenção. 

A intervenção na Lapa trata da criação de uma nova 
centralidade a partir do redimensionamento da estru-
tura fundiária de áreas subutilizadas, com grande ofer-
ta de infraestrutura devido à instalação de novas linhas 
de transporte de alta capacidade, pelo Metrô e pela 
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM, 
desenvolvendo oportunidades de uso e ocupação em 
uma área estratégica da metrópole.

Para além das unidades de projeto, as demais áreas 
integrantes do setor Arco Tietê da MEM também são 
impactadas diretamente pela transformação urbanís-
tica proposta no PIU ACT. Isto reforça a condição da 
região enquanto território produtivo e complementa o 
adensamento e a diversidade tipológica da ocupação, 
recebendo contribuições na melhoria da infraestrutura 
e da criação da rede de espaços públicos. A visão urba-
nística tem por escopo:

I. Articular os projetos de implantação de grandes 
infraestruturas (apoio urbano e orla ferroviária) 
ao projeto de criação de novas centralidades, em 
diferentes escalas e cenários temporais, a partir de 
instrumentos de politica urbana e de projetos asso-
ciados, levando em conta propostas já existentes 
como, por exemplo, a Operação Urbana Consorcia-
da Água Branca - OUCAB;

II. Desenvolver as modelagens urbanísticas associadas 
a vocações econômicas desejáveis ao programa de 
intervenção, possibilitando a implantação de seto-
res produtivos associados aos centros de pesquisa 
e investimentos;

III. Esclarecer os diferentes procedimentos e respon-
sabilidades entre as ações públicas e privadas, 
incluindo projetos colocalizados e estratégicos;

IV. Propiciar estratégias urbanas e econômicas para 
gestão e desenvolvimento dos projetos, articulados 
entre si e com o território de estudo, bem como o 
controle público durante o processo de desenvol-
vimento associado aos investimentos em infraes-
trutura, oferta de empregos e adensamento cons-
trutivo;

V. Desenvolver todas as etapas de trabalho articuladas 
com processos de consulta e participação social, 
principalmente junto a população impactada pelas 
transformações propostas.
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Consolidadas a partir do novo marco regulatório e dos 
projetos em implantação no município, a oportunidade 
configurada pelas “unidades de projeto” se transfor-
mam nos perímetros de desenvolvimento da proposta 
urbanística.  Para se alcançar as metas propostas pelo 
Plano Diretor Estratégico - PDE, a visão urbanística 
do PIU ACT propõe oferecer infraestrutura alternati-
va de mobilidade suficiente para articular as centrali-
dades existentes e as futuras, renovando as atividades 
urbanas e sua paisagem de forma funcional e espacial. 
Amparado tanto pela renovação do sistema ferroviário 
quanto pela implantação de novos corredores de ônibus 
e ligações viárias que irão retirar demanda de ligação 
interbairros das marginais e propiciar a reaproximação 
da cidade e de seu principal rio.

O resgate da planície aluvial do Rio Tietê também ocor-
re pela regularização fundiária das terras públicas 
existentes, pela implantação de sistemas articulados 
de drenagem e pela criação de uma eficiente rede de 
espaços públicos. A visão de cidade estabelecida pelo 
PDE busca a aproximação das áreas de habitação e do 
emprego com processos ativos de adensamento popu-
lacional e estratégia de desenvolvimento econômico 
são aplicadas nos projetos dos Apoios Urbanos, Cen-
tralidade e Lapa. 

A proposta dos Apoios Urbanos parte da definição de 
um novo eixo de mobilidade na região norte, denomi-
nado Apoio Urbano Norte - AUN, implantado ao lon-
go da atual faixa de domínio da linha de alta tensão, 
através de seu enterramento e do melhoramento viá-
rio de algumas avenidas e ruas nos distritos de Casa 
Verde, Santana, Vila Guilherme e Vila Maria. A par-
tir da implantação deste eixo, estruturas qualificadas 
permitirão o adensamento populacional e presume-se, 
o equilíbrio do número de empregos e de habitantes 
na Zona Norte, promovendo oportunidades para qua-
lificação de comércios, serviços e empresas. O Apoio 
Urbano se completa ao sul com a implantação de uma 
infraestrutura de mobilidade equivalente que, combi-
nada à indução do adensamento populacional e cons-
trutivo em seu entorno, favorecerá a renovação da pla-
nície entre a orla ferroviária e o Tietê, desde o bairro 
da Lapa até o bairro do Tatuapé. A implantação destes 
sistemas de infraestrutura está necessariamente arti-
culada à produção de novas frentes de expansão da ocu-
pação urbana e à reorganização do sistema fundiário 
do Arco, permitindo o acesso à terra para a implantação 
e financiamento do PIU ACT e para a produção de habi-
tação social, equipamentos públicos e infraestrutura 
para o desenvolvimento econômico da cidade. 

ARCO TIETÊ

VIsÃO uRBAnísTICA
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deFInIÇÃO dO PROGRAmA 
de InTeRVenÇÕes
A atual infraestrutura do Arco Tietê apresenta diversas 
e recorrentes fragilidades em seu território. Diante dis-
so, foi elaborada uma metodologia capaz de confrontar 
tais demandas com “ações-tipo”, que integram seu Pro-
grama de Intervenções. Tratam de modos de intervir no 
espaço a partir de ferramentas padronizadas e desen-
volvidas para se adaptarem às especificidades locais, 
visando à qualificação concreta do espaço urbano.

Para se reduzir os índices de alagamento foram defi-
nidas grandes praças de absorção das águas pluviais 
próximas aos pontos críticos, longos eixos drenantes 
em meio às microbacias e o destamponamento dos 
córregos limpos. Estas ações em conjunto acabam por 
resgatar parte da configuração hídrica natural do ter-
ritório, trazendo também novos valores culturais e pai-
sagísticos.

Para sanar a carência de áreas verdes, diversas for-
mas de se abrir espaços públicos arborizados foram 
elaboradas, como a recuperação de praças existentes, 
a implantação de parques lineares ao longo de rios, a 
demarcação de praças oriundas de parcelamento e de 
praças vinculadas aos túneis e viadutos que visam ame-
nizar seus impactos na paisagem. Bulevares e alame-
das, por sua vez, foram traçados para conectar esses 
espaços verdes, equipamentos e diferentes modais de 
transporte, promovendo percursos qualificados aos 
pedestres e ciclistas e reduzindo as temperaturas.

Novas vias foram traçadas com a função de romper 
grandes quadras e articular pontos atualmente isola-
dos do território, consolidando a rede de mobilidade. 
Em casos de vias subdimensionadas em importantes 
rotas de conexão foram propostos alargamentos viá-
rios, sempre que observadas áreas lindeiras ociosas e 
com potencial de se transformarem em novas frentes 
urbanas. Em casos de viários com largura suficiente e 
passeios estreitos, optou-se pela modificação da geo-
metria destas vias existentes em benefício do trans-
porte não motorizado, dispensando desapropriações. 
Nos pontos onde a presença de barreiras urbanas, como 
rios e ferrovia, revelou-se extremamente prejudicial ao 
desenvolvimento do território foram definidas trans-
posições capazes de reconectar a cidade.

Os espaços produtivos do Arco Tietê, definidos na Lei de 
Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo - LPUOS como 
Zonas de Desenvolvimento Econômico - ZDE e Zonas 
Predominantemente Industriais - ZPI, foram mantidas 
e protegidas da incorporação residencial e vertical. 
Ações na direção do desenvolvimento de seus setores 
logísticos, maior integração com o entorno através da 
melhoria da mobilidade e da implantação de infraes-
trutura de T.I. garantem maior eficiência e dinamizam 
estes setores produtivos, incentivando sua moderniza-
ção e a chegada de novas indústrias e empresas.

Para prover equipamentos públicos de qualidade à 
população atual e futura do Arco Tietê, foram definidas 
como áreas prioritárias para sua implantação terrenos 
públicos subutilizados, galpões de valor histórico que 
resgatam a memória fabril da cidade e parcelas pre-
definidas de grandes lotes de destinação obrigatória, 
afim de que sua localização esteja em harmonia com 
a rede de espaços públicos previstas para o território.

Com o intuito de diminuir o déficit habitacional atual, 
foram definidas estratégias de implantação de novas 
unidades de Habitação de Interesse Social - HIS dis-
tribuídas pelo território, contemplando fachadas ati-
vas, faixas de fruição pública, mix de rendas e espaços 
públicos de qualidade, integrando ao máximo os con-
juntos com o espaço urbano à sua volta. Assentamen-
tos precários e conjuntos habitacionais existentes no 
perímetro também contarão com destinação de verba 
específica para projetos de reurbanização e reforma.

As ações acima descritas podem multiplicar sua capa-
cidade de qualificar o espaço na medida em que são 
passíveis de combinações entre si. Por exemplo: as 
transposições podem ter seus acessos realizados em 
meio a praças públicas ou ser associadas a novos equi-
pamentos, aumentando a segurança e o conforto dos 
pedestres e ciclistas; as áreas de absorção das águas 
pluviais podem se tornar praças com jardins de chuva 
para contemplação, estar e lazer; os córregos destam-
ponados devem ser acompanhados de parques linea-
res, reaproximando a população dos corpos d´água; as 
novas vias podem se tornar alamedas ou bulevares, 
promovendo percursos seguros e arborizados; e assim 
por diante. Desta forma, as múltiplas possibilidades de 
combinação e conexão entre as ações orientadas pelos 
objetivos e diretrizes para o PIU ACT resultam em uma 
rede capaz de definir um programa de desenvolvimento 
urbano em um território com alto potencial de trans-
formação e de localização estratégica ao longo das mar-
gens do Rio Tietê.
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Rede hídRICA

1. Recuperação de córregos
O destamponamento é uma solução adotada para os cór-
regos limpos a fim de promover o contato dos corpos d´á-
gua com a atmosfera e reaproximar as pessoas dos rios. A 
qualificação dos córregos abertos por meio de instalações 
de lazer e mobilidade em sua orla também contribui para 
resgatar a presença dos rios na cidade.

2. eixos drenantes
Criar grandes cordões de infiltração das águas pluviais em 
locais estratégicos colabora para impedir que as águas atin-
jam os pontos mais baixos da várzea;

3. Áreas de absorção
Orientar o escoamento das águas pluviais em direção a 
grandes áreas projetadas para receber, reter e retardar a 
descida de grandes volumes d´água;

Rede de esPAÇO PÚBLICO

4. Parques
Implantar novos parques, principalmente vinculados aos 
corpos d´água, aumenta a oferta de áreas de lazer, conví-
vio e contemplação no Arco Tietê, além de colaborar para 
a amenização das ilhas de calor, redução das enchentes e 
aumento da umidade relativa do ar;

5. Praças
Implantar novas praças no interior dos bairros aumenta a 
oferta de áreas de lazer, encontro e contemplação aos mora-
dores, além de colaborar para a amenização das ilhas de 
calor e aumento da umidade relativa do ar;

6. eixos ambientais
Criar um sistema ambiental em rede aumenta a conectivida-
de entre áreas verdes, equipamentos e estações do trem e do 
metrô, proporcionando percursos sombreados aos usuários 
e caminhos ecológicos para a fauna;

Rede de mOBILIdAde

7. sistema viário
A abertura, alargamento ou qualificação de vias públicas 
aumenta a conectividade entre áreas do Arco Tietê e possi-
bilita a emergência de novas frentes urbanas;

8. Passeios
A requalificação dos passeios por meio do redesenho de sua 
geometria, seja ampliando-o em detrimento do leito carro-
çável, diminuindo curvaturas para reduzir a velocidade dos 
automóveis ou promovendo conexões verticais acessíveis 
em áreas de grandes desníveis, incentivarão a locomoção 
peatonal pelo território;

9. Transposições
novas travessias associadas a equipamentos, espaços públi-
cos e estações do trem e do metrô, que priorizam desloca-
mentos a pé e de bicicleta, garantem a conexão entre bairros 
e o acesso ao trabalho, serviços e equipamentos públicos;

InFRAesTRuTuRA e BAse PROduTIVA

10. Infraestrutura e base produtiva
Manter e potencializar unidades produtivas dentro das ZdEs 
e ZPIs definidas pela LPuOS de 2016 é uma estratégia para 
proteger territórios produtivos da incorporação residencial 
vertical;

equIPAmenTOs PÚBLICOs

11. equipamentos públicos
A implantação de novos equipamentos, além de suprir as 
necessidades da população, qualifica a vida nos bairros.

FeRRAmenTAs

1.b   Qualificação dos córregos abertos 3.a   Praças de acumulação2.a   Canteiros drenantes 2.b   Pisos drenantes

3.c   Alças de pontes3.b   Praças de absorção

1.a   destamponamento de córrego

5.a   Requalificação das praças existentes4.a   Parques lineares 4.b   novos parques

5.b   Praças oriundas de destinação obrigatória 5.c   Praças sobre túneis 5.d   Praças sob viadutos 5.e   novas praças 6.a   Alamedas

6.b   Bulevares 7.a   Abertura de novo viário 7.b   Alargamento de viário existente 7.c   Requalificação de viário existente 8.a   Ampliação e melhoria dos passeios existentes

8.b   Acessos - rampas e escadarias 9.b   Ciclopassarelas sob a ferrovias 9.c   Ciclopassarelas sobre rios e córregos9.a   Ciclopassarelas sobre a ferrovias 10.a   Remanejamento de linha de alta tensão

10.b   Implantação de infovias 11.a   Equipamentos em terrenos públicos subutilizados 11.c   novos equipamentos 11.d   Equipamentos oriundos de destinação de grandes lotes11.b   Equipamentos em galpões existentes de valor histórico



FeRRAmenTAs
PROduÇÃO hABITACIOnAL

12. estimular o adensamento com diversidade de renda, aumentar a oferta 
de equipamentos e a melhorar as condições de habitabilidade
Implantar conjuntos de Habitação de Interesse Social - HIS de dimensões 
menores e mais distribuídos pelo território, contemplando fachadas ativas, 
faixas de fruição pública, mix de rendas e espaços públicos de qualidade, 
procurando ao máximo relacionar os conjuntos com o espaço urbano à 

sua volta.

Evitar demarcações de grandes áreas como ZEIS, privilegiando 
pequenos lotes inseridos na malha urbana da cidade.

12.a

Implantar eHIS e eHMP evitando a segregação espacial e social do tecido urbano. dinamizar os fluxos pedonais através da promoção de inúmeros 
acessos, a partir de usos mistos, fruições públicas e fachadas ativas. Implantar equipamentos públicos em lotes subutilizados.

12.a

 À luz de um projeto urbanístico específico onde exista  a intenção de criar 
um eixo de espaços públicos, considerado os usos, dinâmicas e características 
específicas do eixo a se compor, incentivar: a utilização do lazer condominial 
implantado na área frontal do lote, a formar um eixo de espaços públicos, 
conformado por áreas de fruição pública e áreas verdes públicas; ou incentivar a 
utilização do lazer condominial implantado na área frontal do lote, mas apenas 
de fruição visual, conformando um eixo verde visual e não de fruição.

12.d

Incentivar a utilização de maiores áreas condominiais verdes em regiões 
com pouca oferta de áreas verdes públicas. Promover áreas verdes de fruição 
pública com o intuito de conformar uma rede de espaços verdes.

12.g

Promover as divisões condominiais garantindo condomínios com poucas 
unidades habitacionais e com acesso direto ao logradouro público. 
dinamizar os fluxos pedonais através da promoção de inúmeros acessos, 

a partir de usos mistos, fruições públicas e fachadas ativas. 

12.e

Lotes ou agrupamentos de lotes em ZEIS com testadas superiores a 150m, 
que não liguem dois ou mais logradouros públicos, deverão promover 
pequenas áreas públicas (praças) como espaço de socialização.

12.b

Incentivar taxas de ocupação mais altas em áreas próximas às áreas verdes públicas.

12.f

Lotes ou agrupamentos de lotes em ZEIS com testadas superiores a 150m, que liguem  
dois ou mais logradouros públicos, deverão promover ou condicionar fruição pública. 

12.c

LOTE SuBuTILIZAdO

EQuIPAMEnTO PúBLICO
EM LOTE

SuBuTILIZAdO

GRAndE GLEBA ZEIS

eHIS eHMP InSERIdO 
nA MALHA uRBAnA

ÁREA VERdE

PROMOçãO dE
FACHAdAS ATIVAS

E uSO MISTO

ÁREA PúBLICA
TESTAdA EM
ZEIS >150M
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   Equipamentos públicos

dEVEM PROMOVER
FRuIçÕES PúBLICAS
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Para a consecução de seus objetivos, o PDE determina 
que o Projeto de Intervenção Urbana - PIU - demons-
tre quais são as ações e regramentos mais adequados 
para a sua eficiente implantação, utilizando-se de ins-
trumentos urbanísticos para sua aplicação. No capítu-
lo sobre ordenamento e transformação territorial do 
PDE encontram-se elencados os instrumentos urbanís-
ticos capazes de colaborar na implantação dos PIUs. 
Incluem-se nestes instrumentos aqueles que preveem 
ações para a composição de investimentos e formas 
de financiamento da proposta; incentivos econômicos 
e estratégias de gestão quando de sua implantação e 
as ações mitigadoras vinculadas às condições socio-
ambientais da região a ser requalificada. Instrumentos 
como Áreas de Intervenção Urbana - AIU, Operações 
Urbanas Consorciadas - OUC e Concessão Urbanística 
são, por exemplo, instrumentos urbanísticos adequa-
dos para a implantação dos PIUs.

Recente instrumento urbanístico de ordenamento e 
transformação territorial determinado pelo PDE, a AIU 
é uma porção do território delimitada como área de 
especial interesse para a reestruturação, transforma-
ção, recuperação e melhoria ambiental, com o objetivo 
de gerar efeitos positivos na qualidade de vida, no aten-
dimento às necessidades sociais e no desenvolvimento 
econômico do município. A AIU reúne um programa 
de melhoramentos públicos associados a parâmetros 
urbanísticos específicos e à definição de quantidades 
necessárias de área construída adicional para atender 
o adensamento populacional e construtivo desejado ao 
território. A AIU, instituída por meio de uma lei especi-
fica, também define as formas de regulação da outorga 
onerosa do direito de construir a partir das conclusões 
e diretrizes do PIU.

A necessidade de implantação do projeto por lei especí-
fica confere ao instrumento a segurança jurídica neces-
sária, tanto no tocante à expectativa de sua implan-
tação quanto ao controle social do seu planejamento 
urbanístico. A implantação do Projeto será gerida com 
a participação dos proprietários, moradores, usuários 
permanentes e investidores públicos e privados, para 
promover programas de interesse público voltados a 
formas de ocupação mais intensa, qualificada e inclu-
siva do território, associando a isto medidas de desen-
volvimento econômico, racionalização da rede de infra-
estrutura e a preservação de ecossistemas ambientais.

No § 5º do art. 145, e nos subsequentes artigos 146 a 148, 
o PDE traz elementos que caracterizam o instrumento 
AIU. Na busca da viabilidade e do financiamento das 

indicadas e incentivadas pelo projeto urbanístico. 

A AIU diferencia-se das operações urbanas consorcia-
das quanto às suas fontes de financiamento e quanto à 
sua relação com a iniciativa privada. Permitindo a apli-
cação alternativa de recursos provenientes de outros 
fundos municipais, voltados para promoção habitacio-
nal de interesse social ou saneamento, por exemplo, e 
através da geração de receitas provenientes de empre-
endimentos público-privados em terrenos públicos que 
necessitam de parcelamento do solo, da qual chama-
mos Projetos Estratégicos. Com isto espera-se que haja 
maior convergência das iniciativas municipais em atu-
ação concertada com as prioridades do PIU.

É urbanisticamente adequado e juridicamente eficiente 
cogitar que a regulação urbanística do Arco Tietê seja 
implantada por intermédio de uma única iniciativa nor-
mativa, uma lei especifica que institui o PIU ACT. Em 
que pese não ser vedado que haja legislações distintas 
para tratar do PIU ACT e de cada uma de suas AIU, 
o risco de perda de coesão em termos de disposições 
jurídico-urbanísticas tende a se acentuar na hipótese 
da edição de vários diplomas urbanísticos ao invés de 
somente um, mesmo que implantados em diferentes 
tempos do desenvolvimento urbano mas articulados 
em um projeto de conjunto.

As disposições veiculadas pelo PDE e pela LPUOS com 
as propostas de transformação e requalificação urba-
nística, cogitadas para a totalidade do Arco Tietê e 
para suas unidades de projeto, por fim, caracterizam-
se como um sistema consequente de planejamento e 
regulação do desenvolvimento urbano para área obje-
to de estudo. Seu desenvolvimento final fornecerá ao 
Município de São Paulo a proposta de um marco nor-
mativo urbanístico que ao mesmo tempo reconhecerá 
as diferenças e peculiaridades do extenso território do 
Arco Tietê e tratará de propor projetos de desenvol-
vimento urbano que, a partir da abordagem de ques-
tões localizadas, será capaz de desencadear processos 
de transformação para toda a região de estudo, a cada 
momento do desenvolvimento da cidade.

propostas de transformação, o Plano Diretor permi-
te que cada AIU defina o valor do potencial constru-
tivo adicional em seu território, valendo-se de fatores 
de planejamento e social próprios, por intermédio do 
controle da quantidade de área construída computável 
adicional (ACCA). A soma destes dois índices (preço e 
disponibilidade da ACCA) permite, mediante a reali-
zação de estudos econômicos, identificar o volume de 
recursos disponíveis que contribuirão para o financia-
mento das intervenções previstas no projeto. Os valores 
arrecadados, obtidos por mecanismos específicos de 
alienação, poderão ser segregados em conta especial do 
Fundo de Desenvolvimento Urbano (FUNDURB), para 
exclusiva utilização na implantação do projeto.

O PIU ACT indica que as três unidades de projeto pro-
postas, Apoios Urbanos, Centralidade da Metrópole e 
Lapa, sejam implantadas através do instrumento urba-
nístico da AIU, garantindo:

•	  Diretrizes gerais para todo o território englobado 
pelo perímetro do Arco Tietê, vinculando o plane-
jamento urbanístico às ações infraestruturais pro-
postas;

•	  Proposta de regulações urbanísticas específicas 
destas unidades de projeto integradas à existente 
OUCAB, de tal forma que acabem se viabilizando de 
forma autônoma e em tempo adequado.

Como efeito da implementação deste instrumento 
urbanístico, os estudos econômicos modelaram cená-
rios de transformação territorial para cada AIU con-
siderando a gradativa valorização do preço da terra, e 
consequentemente da outorga onerosa, provocada tan-
to pela infraestruturação dos espaços públicos, como 
pela geração de oportunidades de produção imobiliá-
ria, sempre consonantes com as intenções do projeto 
urbanístico, e de forma a criar a dinâmica econômica 
suficiente para arrecadar os recursos financeiros que 
suportem o programa de intervenções almejado. 

A prevalência da comercialização do potencial cons-
trutivo através da contrapartida financeira em outorga 
onerosa permitirá a desejável flexibilidade por parte da 
coordenação pública, pois por um lado fica garantida 
a conta segregada para cada AIU, vinculando receitas 
e despesas por unidade de projeto, e por outro se apro-
pria do regramento ordinário da cidade, fortalecen-
do os elementos positivados pelo PDE - Fator de Pla-
nejamento - fp e Fator Social - fs, enviando à socieda-
de a mensagem clara e direta sobre quais tipologias 
construtivas, em que locais, e em que tempo são mais 

  OuCAB

  PIu ACT

  MEM 

  Arco Tietê

  Perímetro de Adesão

  Ferrovia

  Metrô Existente

  Parques, Praças e Canteiros

COnCeITOs A PARTIR dA LeI munICIPAL nº16.050/2014 (Pde)

O QuE é
Porções de território definidas em lei destinadas à 
reestruturação, transformação, recuperação e melhoria 
ambiental de setores urbanos (art. 145)

FInALIdAdE
Promover formas de ocupação mais intensa, qualificada e 
inclusiva do espaço urbano combinadas com medidas que 
promovam o desenvolvimento econômico, racionalizem e 
democratizem a utilização das redes de infraestrutura e a 
preservação dos sistemas ambientais (art. 145, §2º)

JuSTIFICATIVA
Integração de políticas setoriais de diferentes níveis de 
governo, em especial relacionada com os elementos 
estruturadores do território; (art. 145, §3º, inciso VII)
Implantação compartilhada das intervenções propostas e 
de arrecadação de receitas mediante parcerias do Poder 
Público com o setor privado (art. 145, §3º, inciso VIII)

IMPLEMEnTAçãO
determinadas por Projetos de Intervenção urbana - PIu 
que poderão ser elaborados e implantados utilizando-se 
quaisquer instrumentos de política urbana e de gestão 
ambiental previstos neste Plano diretor Estratégico - PdE, 
além de outros deles decorrentes (art. 148, caput)

ELEMEnTOS ESPECíFICOS
•	Valor específico para a outorga onerosa do direito de 

construir, mediante Fp e Fs próprios; (art. 145, §5º, inc. I)

•	Possibilidade de realização de leilão de outorga onerosa 
do direito de construir (art. 145, §5º, inc. II)

•	Conta segregada no Fundo de desenvolvimento urbano 
- FunduRB para vincular o investimento do valor 
arrecadado nos perímetros de abrangência e expandido 
(art. 145, §5º, inc. III)

•	delimitação do perímetro expandido no qual serão 
realizados investimentos, com recursos da própria 
AIu, que atendam às necessidades habitacionais da 
população de baixa renda e melhorem as condições dos 
sistemas ambientais, de drenagem, de saneamento e de 
mobilidade, entre outros (art. 145, §5º, inc. IV)

ÁReAs de InTeRVenÇÃO uRBAnA (AIu)

PROJeTO de InTeRVenÇÃO uRBAnA (PIu)
O PIu é elaborado pelo poder público com objetivo de promover transformações urbanísticas em perímetros específicos.  
O PIu apresenta propostas urbanísticas, sociais, econômica-financeiras, ambientais e gestão (art. 136, caput)

ARCO TIETÊ

ÁReAs de InTeRVenÇÃO uRBAnA

  Hidrografia

  AIu Centralidade

  AIu Lapa

  AIu Apoios urbanos

ÁREAS dE InTERVEnçãO uRBAnA dO ARCO TIETÊ

PROJETO dE InTERVEnçãO uRBAnA (PIu)

uRBAníSTICAS
•	Elaboração de projetos urbanos 
com etapas e fases
•	definição de uso e ocupação de solo

SOCIAIS
•	Promoção de moradia social
•	Instalação de equipamentos públicos

ECOnÔMICO-FInAnCEIRAS
•	Estudos de viabilidade econômica 
das intervenções urbanas 
•	Elaborar estratégias de financiamento

AMBIEnTAIS 
•	Soluções para áreas de risco ambiental
•	Melhorar condições ambientais e paisagísticas

GESTãO
dEMOCRÁTICA
•	Mecanismos de participação social 
•	Instrumentos para o monitoramento 
e avaliação das ações

ÁREAS dE InTERVEnçãO 
uRBAnA (AIu)
Porções de território destinadas à 
reestruturação, transformação, recuperação 
e melhoria ambiental

CRITéRIOS
•	Projeto urbanístico realizado através de gestão 

democrática

•	Estabelecimento de regulações urbanísticas pela 
pactuação

•	Qualificação ambiental como o principal objetivo

SãO VIABILIZAdAS POR 
MEIO dOS InSTRuMEnTOS:

OPERAçÕES uRBAnAS 
COnSORCIAdAS (OuC)
Instrumento definido na Lei Federal nº 
10.257/2001 (Estatuto da Cidade) para 
viabilizar projetos elaborados pelo poder 
público, com o objetivo de promover 
transformações urbanísticas estruturais, 
melhorias sociais e valorização ambiental

E PELAS:APRESEnTA PROPOSTAS:



CenTRALIdAde dA meTRÓPOLe

ARCO TIETÊ

IndICAdORes e meTAs

ATuAL

   24 mil habitantes

   69 mil empregos

   71km de vias

   0km de corredores

PROPOsTO

140 mil habitantes

80 mil empregos

78km de vias

3km de corredores

LAPA

ATuAL

   16 mil habitantes

   51 mil empregos

   52km de vias

   6km de corredores

PROPOsTO

106 mil habitantes

63 mil empregos

61km de vias

6km de corredores

ATuAL

   97 mil habitantes

   86 mil empregos

   203km de vias

   4km de corredores

PROPOsTO

211 mil habitantes

191 mil empregos

221km de vias

25km de corredores

APOIOs uRBAnOs



PROJETO DE INTERVENÇÃO URBANA ARCO TIETÊ

Prefeitura da Cidade de São Paulo

Projetos associados

Chamamento público Arco Tietê

http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/estruturacao-metropolitana/arco-tiete/entenda-o-processo-do-chamamento-publico

Plano de Melhoramentos Viários do Arco Tietê (Lei nº 16.541/2016)

http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/estruturacao-metropolitana/arco-tiete/arco-tiete-plano-de-melhoramentos-viarios

Modernização do Anhembi

Processo licitatório de desenvolvimento da Arena Multiuso Chamamento Público DPR 01/2015) 

e  projeto Novo Anhembi (Chamamento Público DPR 01/2015)

http://spturis.com/novoanhembi

Plano de Urbanização do Subsetor A1

http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/estruturacao-metropolitana/ouc-agua-branca/plano-de-urbanizacao-do-subsetor-a1

Fernando Haddad

Prefeito

 

Nádia Campeão

Vice-prefeita

Coordenação

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

São Paulo Urbanismo

Desenvolvimento

Diretoria de Desenvolvimento São Paulo Urbanismo 

Superintendência de Desenvolvimento - DDE / SDE

Superintendência de Estruturação de Projetos - DDE / SEP

Leitura territorial

Superintendência de Desenvolvimento - DDE / SDE  

Departamento de Produção e Análise da Informação - SMDU / DEINFO
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