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PROJETOS ESTRATÉGICOS
Projetos Estratégicos é o conjunto de diretrizes que 
estabelecem regras de parcelamento, uso e ocupa-
ção do solo vinculado a programas de interesse públi-
co para o melhor aproveitamento e racionalização de 
áreas pertencentes ao município. Estas diretrizes esta-
belecem critérios para o desenvolvimento de projetos 
voltados a transformação urbanística em cada uma 
das Áreas de Intervenção Urbana – AIU propostas e 
são estratégicos, pois são essenciais para alavancar 
o desenvolvimento social, econômico e ambiental na 
vizinhança que estão inseridos.

Serão executados a partir de um conjunto de interven-
ções públicas, contidas no Programa de Intervenções 
do Projeto de Intervenção Urbana do Arco Tietê – PIU 
ACT e estruturadas de forma consolidada e hierarqui-
zada, mediante processos com a participação da socie-
dade civil. Os programas de interesse público como 
equipamentos sociais, institucionais e espaços públi-
cos associados pela presença de atividades voltadas a 
moradia, comércio e serviços serão os qualificadores 
da transformação.

Para que os Projetos Estratégicos possam ser viabiliza-
dos, o PIU ACT estabelece para além das diretrizes de 
parcelamento, uso e ocupação do solo, as áreas públi-
cas envolvidas e oferece formas de viabilidade alter-
nativas ao seu financiamento. A proposta de projeto 
estratégico traz consigo a autorização legislativa para 
a reorganização do sistema fundiário de cada proje-
to, majoritariamente composto por terras públicas, no 
intuito de que o perímetro possa ser reurbanizado. O 
financiamento desta reurbanização poderá ser custe-
ado com recursos públicos ou, por exemplo, financia-
do através da permuta de ativos com outros agentes 
públicos ou privados. Esta permuta ocorrerá mediante 
a contrapartida de execução do programa de interven-
ções proposto, tais como ruas, praças, escolas e parque 
público de habitação de interesse social. 

Cada Projeto Estratégico apresenta uma vocação urba-
nística e parâmetros adequados aos objetivos preten-
didos. Alguns deles serão ocupados por espaços públi-
cos associados a equipamentos e usos de comércio e 
serviços, formando pequenas centralidades urbanas. 
Outros serão majoritariamente ocupados por usos resi-
denciais, tanto de interesse popular quanto de merca-
do, de forma a compor bairros com mix social diver-
sificado, conforme estabelece as diretrizes do Plano 
Diretor Estratégico – PDE. A seguir apresentamos as 
diretrizes de desenvolvimento de cada um dos projetos.

SANTA RITA

Indução da requalificação 
urbana do bairro do Pari 
pelo melhor aproveitamento 
de terreno público 

CANINDÉ -
SANTO ANTÔNIO

Provisão de HIS para 
atendimento da ZEIS, 
modernização de 
equipamentos e criação de 
áreas verdes em terrenos 
públicos subutilizados

IPREM

Provisão de HIS para 
atendimento da ZEIS, 
modernização de 
equipamentos e criação de 
áreas verdes em terrenos 
públicos subutilizados

CARANDIRU

Criação de parque linear 
ao longo do Córrego do 
Carandiru, integrado ao 
Parque da Juventude 
e provisão de HIS para 
locação social

DETRAN

Otimização de terrenos 
públicos com foco 
na modernização de 
serviços e equipamentos 
existentes e recuperação 
da APP do Tamanduateí

DEIC

Otimização de terrenos 
públicos com foco 
na modernização de 
serviços existentes e 
implantação de viário 
complementar para maior 
permeabilidade da quadra

RUA DA BALSA

Promover a transformação 
de áreas subutilizadas, 
incrementar as áreas 
verdes e ampliar o 
sistema de controle de 
inundações e alagamento

BENTO BICUDO

Reorganização fundiária 
associada à implantação de 
projeto de interesse público, 
que contempla previsão de 
atendimento habitacional 
preferencialmente para os 
moradores de baixa renda 
residentes no perímetro

CANINDÉ-
PORTUGUESA

 Reorganização das 
terras públicas e privadas 
e atendimento das 
diretrizes da ZOE-Canindé 
apontadas pelo Art 169 
da Lei n. 16.402/2016 

CANINDÉ - CMTC

Otimização de terrenos 
públicos em localização 
privilegiada, com foco na 
produção habitacional e 
remodelação e instalação 
de equipamentos públicos

   Área de transformação

   Rede Hídrica

   Rede de Espaços Públicos

   Rede de Mobilidade

   Perímetro expandido 

   Perímetro de adesão - AIU

   Limite do Município

   Estações CPTM existentes

   Estações Metrô existentes

   Estações Metrô em projeto

   Ferrovia

Base cartográfica: Mapa Digital de São Paulo, 2004.

Projeção UTM/23S Datum Horizontal SAD69

Elaboração: Prefeitura do Município de São Paulo, 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano 
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SANTA RITA
A propriedade da empresa São Paulo Transporte - SPTrans,  

onde funcionava a garagem de ônibus Santa Rita, será impac-

tada pela implantação do Apoio Urbano Sul – AUS, o que traz 

a oportunidade de transformar a área e trazer outros usos 

para o bairro do Pari.

É inerente a esta renovação do território a qualificação de seus 

espaços públicos, principalmente através do incremento de 

arborização e criação de áreas permeáveis. Estas melhorias, 

tanto em passeios quanto em praças, serão elemento indutor 

da transformação de outros terrenos.

Como diretriz de projeto, entende-se que estas novas áreas 

verdes deverão se concentrar junto ao Apoio Urbano de for-

ma a criar um “respiro” na avenida.  Novas vias, transversais 

ao Apoio, aumentarão a permeabilidade do bairro e deverão 

estar alinhadas com o viário existente no entorno, propor-

cionando novas conexões os deslocamentos locais. Por se tra-

tar de quadras novas na cidade, com maiores adensamento 

populacional e construtivo, as novas calçadas deverão apre-

sentar dimensões compatíveis e atributos condizentes com 

este novo padrão.

Além de trazer a oportunidade de terrenos empreendíveis 

pelo mercado, o projeto promoverá a reconstrução das áre-

as existentes da SPTrans,  do Departamento de Transportes 

Públicos - DTP e do Departamento de Transportes Internos 

– DTI. 

DETRAN
Localizado em um dos pontos mais estratégicos da Área de 

Intervenção Urbana Centralidade da Metrópole – AIU Centra-

lidade da Metrópole, o projeto tem como objetivo otimizar o 

uso de terras públicas que hoje abrigam serviços como edifí-

cio do Departamento Estadual de Transito - Detran e Estação 

de Transbordo. Espera-se que estes usos, assim como aqueles 

que poderão ser transferidos para a implantação do Parque 

da Foz do Rio Tamanduateí, possam ter uma forma de ocupa-

ção mais compacta, em edifícios  verticais, liberando área de 

terreno para novos empreendimentos e unidades habitacio-

nais. Da mesma forma, usos institucionais existentes serão 

modernizados e remanejados, seguindo estas novas diretri-

zes de ocupação.

Maximizando a nova fachada que se abre para o Rio Taman-

duateí e para o novo Parque, espera-se que novos usos, como 

escritórios, hotéis e outros, se instalem no local, tirando par-

tido da proximidade com o Anhembi, Campo de Marte e Ter-

minal Rodoviário Tietê.

A proximidade com o AUS será potencializada com uma maior 

permeabilidade da quadra, já que o projeto incorpora os ali-

nhamentos viários previstos na Lei nº 16.541/2016 e traz novas 

conexões, sempre respeitando a continuidade de vias exis-

tentes no entorno.

Novas áreas verdes preservarão a Área de Preservação Per-

manente – APP do Tamanduateí e serão destinadas para a 

criação de praças que valorizem os equipamentos públicos 

e usos residenciais.

DEIC
Sua localização privilegiada - a 500m do metrô Carandiru, pró-

xima ao Terminal Rodoviário Tietê e com frente para o novo 

parque linear que será criado ao longo do córrego Carandiru 

- evidencia a necessidade de otimizar áreas públicas subuti-

lizadas, em sua maioria estacionamentos, que se encontram 

no local.

Ainda que o projeto considere que as edificações princi-

pais existentes da Polícia Civil – Departamento Estadual de 

Investigação Criminal - DEIC e Polícia Militar – Centro de 

Suprimento e Manutenção de Material de Motomecanização 

- CSM/MM sejam mantidas, modernizadas ou, então, rema-

nejadas dentro do perímetro, 35% da área poderá ser des-

tinada a empreendimentos de usos como empreendimentos 

residenciais de mercado ou, ainda, escritórios, tirando par-

tido da proximidade com este importante nó intermodal, que  

inclui o aeroporto Campo de Marte. Usos mistos no térreo dos 

edifícios aumentarão a dinâmica local e poderão atender às 

demandas por comércio e serviço da região.

Para a plena renovação da área, é importante que haja uma 

maior permeabilidade na quadra em questão. Por isso,  novas 

vias farão ligações com o entorno e aquelas perpendiculares 

ao córrego devem prever áreas ajardinadas. Estas áreas per-

meáveis nos passeios, somadas às novas áreas verdes e ao 

parque, podem ajudar a mitigar enchentes, tão frequentes 

no local.

CARANDIRU
O projeto tem como principais objetivos garantir a produção 

de Habitação de Interesse Social - HIS e Habitação de Merca-

do popular - HMP, respeitando a Zona Especial de Interesse 

Social - ZEIS prevista pela Lei nº 16.402/2016, e a continuidade 

do Parque Linear Córrego do Carandiru e sua integração com 

o Parque da Juventude. Esta área verde proporcionará uma 

nova entrada para o parque existente, ampliando o seu aces-

so para os moradores dos conjuntos habitacionais da Avenida 

Zaki Narchi e para a população futura.

Sua proximidade com a estação de metrô Carandiru e a frente 

para a Avenida Zaki Narchi trazem também benefícios para 

novos usos se instalarem. Empreendimentos de uso misto, 

com comércio e serviços que atendam a população local, aju-

dam a criar uma nova frente para a avenida, que será requa-

lificada com recursos da AIU Centralidade da Metrópole. 

Melhorias em passeios, com mobiliário e arborização, agrega-

rão valor aos terrenos e garantirão melhor qualidade de vida 

para os moradores do entorno. O acesso a equipamentos por 

parte destes moradores também está garantido, já que parte 

do terreno será destinado a usos institucionais, que deverão 

considerar usos existentes como o Centro de Reabilitação e o 

Ecoponto, que podem ser remanejados dentro do perímetro.

   Áreas verdes (min 20%)
       50% da área verde deverá 

se localizar junto aos 
Apoios Urbanos

   Institucional (min 10%)
O empreendimento deverá 
promover a reconstrução 
das áreas existentes da 
SPTrans, DTP e DTI

   Habitação (min 10%)
Deve ser destinada à produção 
de HIS e HMP para atendimento 
prioritário de famílias de 
baixa renda residentes no 
perímetro do PIU ACT.

   Outros usos (máx 40%)
São as áreas, sem destinação 
prévia, que seguirão as 
diretrizes urbanísticas 
estabelecidas nesta lei. 

   Diretrizes viárias (min 10%)
Novo viário deverá 
favorecer o prolongamento 
de ruas existentes

   Áreas verdes (min 10%)
Área verdes deverão priorizar 
a preservação da APP do Rio 
Tamanduateí e a criação de 
praças de bairro vinculadas aos 
equipamentos e habitações.

   Usos institucionais (min 5%)
Porcentagem inclui 
modernização ou 
remanejamento dos 
equipamentos existentes, como 
Centro de Acolhida, CEI e AMA.

   Habitação (min 10%)
Deve ser destinada à produção 
de HIS e HMP para atendimento 
prioritário de famílias de 
baixa renda residentes no 
perímetro do PIU ACT.

   Serviços públicos (min 25%)
Deve prever modernização 
ou remanejamento do Detran, 
Guarda Civil e Estação de 
transbordo e realocação 
da Sabesp e Faculdade 
Zumbi dos Palmares.

   Outros usos (máx 30%)
Comércio e serviços, 
escritórios e habitação 
de mercado podem ser 
incorporados ao projeto 
com o intuito de diversificar 
os usos existentes. 

   Diretrizes viárias (min 10%)
Novo viário deve considerar 
os melhoramentos previstos 
nesta lei e o prolongamento 
de vias do entorno.

   Áreas verdes (min 5%)
Se posicionadas em locais 
estratégicos, privilegiam 
o acesso a equipamentos 
institucionais e o uso por 
moradores dos conjuntos 
habitacionais.

   Usos institucionais (min 5%)
Destinação deve considerar 
novos equipamentos, de 
acordo com demanda local.

   Habitação (min 10%)
Deve ser destinada à produção 
de HIS e HMP para atendimento 
prioritário de famílias de 
baixa renda residentes no 
perímetro do PIU ACT.

   Serviços públicos (min 25%)
Polícia Civil - DEIC e Polícia 
Militar - CSM/MM podem ser 
mantidos, modernizados 
e/ou remanejados 
dentro do perímetro.

   Outros usos (máx 35%)
Comércio e serviços, 
escritórios e habitação 
de mercado podem ser 
incorporados ao projeto 
com o intuito de diversificar 
os usos existentes.

   Diretrizes viárias (min 10%)
Novo viário deve dar 
continuidade a vias existentes 
do entorno e garantir que 
dimensões máximas de 
quadras sejam respeitadas.

   Áreas verdes (min 30%)
Áreas verdes serão criadas 
para dar continuidade ao 
Parque Linear do Carandiru.

   Usos institucionais (min 5%)
Destinação deve considerar 
modernização ou 
remanejamento  do Centro 
de Reabilitação e Ecoponto  
existentes no perímetro.

   Habitação (min 25%)
Provisão de unidades para 
locação social, respeitando 
diretrizes da ZEIS prevista 
na Lei nº 16.402/2016 - 
Lei de Parcelamento, Uso 
e Ocupação do Solo.

   Outros usos (máx 20%)
Comércio e serviços, 
escritórios e habitação 
de mercado podem ser 
incorporados ao projeto 
com o intuito de diversificar 
os usos existentes.

   Diretrizes viárias (min 20%)
Novo viário deve considerar os 
melhoramentos previstos nesta 
lei, prolongando ruas existentes 
e conformando parque linear.
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IPREM
As quadras onde hoje se localizam o Instituto de Previdência 

Municipal de São Paulo - Iprem, a Escola Municipal de Admi-

nistração Pública de São Paulo - EMASP, o Novotel e outros 

equipamentos públicos estão, em grande parte, subutiliza-

das, com áreas vazias e estacionamentos a céu aberto. Esta 

leitura, somada à existência de propriedades municipais e de 

uma Zona Especial de Interesse Especial - ZEIS definida pela 

Lei de Zoneamento, resultou na definição do perímetro deste 

Projeto Estratégico.

Historicamente já havia uma intenção de consolidar, neste 

local, um centro administrativo da cidade de São Paulo, tiran-

do partido da concentração de áreas públicas. É pertinente, 

portanto, que sejam levadas em conta na definição dos lotes 

a manutenção e modernização de serviços públicos como o 

Iprem e a EMASP, assim como do Centro de Educação Infan-

til - CEI e do Centro de Acolhida.  Outras áreas serão destina-

das à provisão de unidades de habitação social, respeitando a 

metragem prevista na Lei nº 16.402/2016, e a outros usos, que 

podem ser empreendidos pelo agente parceiro neste projeto. 

Além dos melhoramentos previstos na Lei nº 16.541/2016, o 

projeto propiciará abertura de vias locais complementares 

que garantam maior permeabilidade da quadra, conectando 

com viário existente no entorno. 

CANINDÉ-PORTUGUESA
Com a abertura do AUS, cria-se uma nova frente que pas-

sa a dar acesso a áreas municipais subutilizadas na região 

do Canindé. O projeto específico para esta área propiciará 

a reorganização das terras públicas e privadas, sendo que o 

estádio de futebol existente pode ou não ser mantido dentro 

do plano urbanístico que será desenvolvido para esta área. A 

proximidade com o Anhembi e Sambódromo sugere a voca-

ção de centro com usos complementares, voltados a grandes 

eventos, esportes e turismo.

Visando dar continuidade ao sistema de áreas livres públicas 

ao longo do córrego do Carandiru, o projeto irá contemplar, 

ainda, uma travessia para pedestres e ciclistas sobre o Rio Tie-

tê e sua conexão, através de área verde ou calçadas, ao AUS. 

Espera-se também a preservação de área de APP do Rio Tietê 

através de recuos ou destinação de áreas verdes, que serão 

somadas à ampla calçada prevista para este eixo.

Serão, ainda, observadas as diretrizes apontadas pelo Art 169 

da Lei nº 16.402/2016 , que trata da Zona de Ocupação Espe-

cial - ZOE do Canindé.

CANINDÉ-STO ANTÔNIO
Os lotes públicos localizados no Canindé serão fortemen-

te impactados pela abertura do AUS e isso traz uma grande 

oportunidade de reorganizar este território. O projeto, por-

tanto, irá considerar a abertura de viário previsto na Lei nº 

16.541/2016, que garante acesso ao Apoio Urbano, e de viário 

complementar, que irá garantir a integração com o o Projeto 

Estratégico Canindé – Portuguesa.

Outro componente importante deste projeto estratégico é 

a inserção da ZEIS, prevista pela Lei nº 16.402/2016. Sendo 

assim, a destinação de terrenos para habitação levará em con-

ta a demanda local e todas as diretrizes apresentadas pelo PIU 

ACT, como uso de fachada ativa, dimensão de lotes e outros 

atributos que garantam a inserção destes novos conjuntos em 

meio a outros usos, como equipamentos e empreendimentos 

de uso misto.

As áreas verdes propostas irão tirar partido da identidade 

local, retomando oportunidades de prática de esportes e áre-

as de lazer existentes hoje, tendo como memória os campos 

de futebol de várzea. Também podem estar associadas aos 

equipamentos públicos existentes, que serão reformados ou 

remanejados dentro do perímetro.

CANINDÉ-CMTC
Vizinhos ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnolo-

gia de São Paulo - IFSP e com frente para a Avenida Cruzeiro 

do Sul, terrenos municipais, que hoje abrigam o Companhia 

Municipal de Transportes Coletivos - CMTC Clube, Museu 

dos Transportes Públicos e outros equipamentos públicos, 

podem tirar partido de sua localização privilegiada e incor-

porar novos usos.

Usos institucionais existentes serão reorganizados para ocu-

par menor área de terreno, liberando espaço para implan-

tação de conjuntos residenciais e de novas atividades, que 

estarão, preferencialmente, voltadas para a Avenida Cruzeiro 

do Sul, construindo uma nova frente para este eixo e tirando 

partido de parâmetros urbanísticos previstos pelo PIU ACT, 

como a liberação de gabarito para novas torres.

A provisão de áreas verdes irá garantir integração com os 

equipamentos públicos modernizados, qualificando a vida 

dos futuros moradores do bairro.

   Áreas verdes (min 10%)
Maciços arbóreos  existentes 
devem ser respeitados na 
destinação de áreas verdes. 

   Usos institucionais (min 5%)
Devem considerar a 
manutenção de usos 
existentes, como creche e 
Centro de Acolhida, e novos 
equipamentos, de acordo 
com demanda local.

   Habitação (min 25%)
As áreas destinadas à provisão 
de HIS e HMP devem atender 
às exigências desta lei e 
têm o objetivo de atender 
a ZEIS definida na LPUOS.

   Serviços públicos (min 10%)
IPREM e EMASP podem ser 
mantidos, modernizados 
e/ou remanejados 
dentro do perímetro.

   Outros usos (máx 30%)
Projeto deve prever a 
manutenção do hotel 
existente no perímetro 
como área de uso misto.

   Diretrizes viárias (min 10%)
Novo viário deve dar 
continuidade a vias existentes 
do entorno e garantir que 
dimensões máximas de 
quadras sejam respeitadas.

   Outros usos (máx 80%)
Comércio e serviços, 
escritórios e habitação 
de mercado podem ser 
incorporados ao projeto 
com o intuito de diversificar 
os usos existentes.

  Sem destinação definida
 (min 20%)

Áreas públicas a serem 
destinadas devem incluir, 
no mínimo, áreas verdes 
e viário complementar. 
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   Áreas verdes (min 10%)
Serão criadas para garantir 
a manutenção de áreas 
arborizadas existentes e 
garantir acesso a áreas de lazer 
e esportivas para a população.

   Usos institucionais (min 10%)
Destinação deve 
considerar modernização 
ou remanejamento dos 
equipamentos educacionais 
(EM e EMEI) existentes. 

   Habitação (min 20%)
As áreas destinadas à provisão 
de HIS e HMP devem atender 
às exigências desta lei e 
têm o objetivo de atender 
à ZEIS definida na LPUOS. 

   Outros usos (máx 35%)
Comércio e serviços, 
escritórios e habitação 
de mercado podem ser 
incorporados ao projeto 
com o intuito de diversificar 
os usos existentes.

   Diretrizes viárias (min 15%)
Novo viário deve considerar 
os melhoramentos previstos 
nesta lei, prolongando ruas 
existentes e conectando 
com projetos do entorno.
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   Áreas verdes (min 10%)
Serão criadas para garantir a 
integração com equipamentos 
públicos e garantir acesso a 
áreas de lazer e esportivas 
para a população.

   Usos institucionais (min 10%)
Deve considerar modernização 
ou remanejamento dos 
equipamentos existentes, 
como Centro de Acolhida e 
Museu de Transportes Públicos.

   Habitação (min 20%)
Deve ser destinada à produção 
de HIS e HMP para atendimento 
prioritário de famílias de 
baixa renda residentes no 
perímetro do PIU ACT.

   Outros usos (máx 45%)
Comércio e serviços, 
escritórios e habitação 
de mercado podem ser 
incorporados ao projeto 
com o intuito de diversificar 
os usos existentes.

   Diretrizes viárias (min 20%)
Novo viário deve considerar 
os melhoramentos previstos 
nesta lei e o prolongamento 
de vias do entorno.

Novotel
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BENTO BICUDO
A renovação desta porção de território na Lapa, próximo à 

Ponte do Piqueri, será viabilizada através de um Projeto de 

Reordenamento Urbanístico Integrado, um processo de reor-

ganização fundiária associado à implantação de projetos de 

reconhecido interesse público, no qual os registros imobili-

ários dos terrenos afetados serão objeto de unificação para 

posterior reparcelamento, com a implantação do plano urba-

nístico autorizador da medida.

Tal instrumento foi definido devido ao sistema fundiário atual 

apresentar grande irregularidade, o que traz a necessidade 

de um reajuste fundiário para torná-lo adequado ao desen-

volvimento urbano.

Muitos são ganhos para a cidade com este processo. Entre 

eles, destacam-se um novo parque com dispositivos de absor-

ção das águas pluviais, uma vez que se trata de área suscetível 

a alagamentos; a relocação e modernização do Centro Des-

portivo Municipal - CDM Bento Bicudo, de forma a integrá

-lo melhor ao tecido urbano; implantação de novas unidades 

habitacionais de Interesse Social, numa área de, no mínimo 

15.000m²; e a abertura de novas vias públicas, de forma a 

cortar as grandes quadras existentes e ampliar os passeios.

RUA DA BALSA
O Projeto Estratégico da Rua da Balsa abrange um lote público 

que apresenta um grande potencial de incorporar novos usos. 

Com a nova transposição para pedestres e ciclistas, prevista 

pelo Programa de Intervenções do PIU ACT, mais especifica-

mente da AIU Lapa, este terreno terá uma conexão direta com 

o Eixo do Curtume. Assim, espera-se que o desenvolvimento 

que acontecerá na Lapa trará a oportunidade de ultrapassar 

a barreira do Rio Tietê para configurar um eixo que se pro-

longa até o Apoio Urbano Norte - AUN, em direção à centrali-

dade histórica da Freguesia do Ó. Novas áreas definidas para 

empreendimento terão seu gabarito máximo de 48m. Esta 

flexibilização do gabarito máximo da Zona de Desenvolvimen-

to Econômico - ZDE (28m) vem acompanhada de incentivos à 

fachada ativa, valorizando o eixo.

A relevância desta conexão e sua visibilidade na paisagem são 

potencializadas pela implantação de uma praça, no sentido 

norte-sul, com dispositivos de absorção das águas pluviais, 

que deve proporcionar uma importante área de lazer para os 

moradores da região e para os trabalhadores da atual ZDE.

   Áreas verdes (min 11%)
Áreas verdes serão criadas 
na área central do projeto, 
associadas a dispositivos de 
absorção das águas pluviais.

   Usos institucionais (min 7%)
Os usos institucionais devem 
contemplar a reinstalação do 
Centro Desportivo Municipal 
(CDM) Bento Bicudo.

   Habitação (min 5%)
Destinação de, no mínimo, 
15.000m² de terreno 
para construção de 
unidades habitacionais 
de interesse social.

   Outros usos (máx 68%)
Comércio e serviços, escritórios 
e habitação de mercado 
podem ser incorporados 
ao projeto com o intuito de 
diversificar os usos existentes.

   Diretrizes viárias (min 10%)
Novo viário deve considerar os 
melhoramentos previstos nesta 
lei, prolongando ruas existentes 
e conformando parque linear.

   Áreas verdes (min 15%)
Praça de articulação entre 
a Rua da Balsa e o Rio 
Tietê, com dispositivos de 
absorção das águas pluviais.

   Usos institucionais (min 20%)
Um grande equipamento 
(aprox. 6.000m² de terreno) 
foi previsto no sentido norte-
sul, para conectar as Ruas 
da Balsa e o Rio Tietê.

   Outros usos (máx 40%)
A área para empreendimentos 
mistos foi definida ao longo do 
Eixo Estratégico do Curtume.

   Diretrizes viárias (min 20%)
O sistema viário prevê o 
alargamento dos passeios 
no prolongamento do Eixo 
do Curtume e uma via 
nova de ligação entre a Rua 
da Balsa e o Rio Tietê.
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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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