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QUADRO ANALÍTICO MACRORREGIONAL 

Apresentação 

A Macrorregião Leste 2 engloba as sete subprefeituras 
do extremo leste do Município de São Paulo, a saber: 
Ermelino Matarazzo, São Miguel Paulista, Itaim Paulista, 
Itaquera, São Mateus, Guaianases e Cidade Tiradentes, 
correspondendo a um território de 453,7 km2. Possui, a 
oeste, a Macrorregião Leste 1 como vizinha, cujos limites 
com as subprefeituras da Penha, Aricanduva e Sapopemba 
são definidos, principalmente, por importantes 
vias e cursos d’água. Faz, ainda, fronteira com cinco 
municípios da Região Metropolitana: Guarulhos, Mauá, 
Itaquaquecetuba, Poá e Ferraz de Vasconcelos.

A norte, o leito do Rio Tietê é o divisor do território 
desta macrorregião com o município de Guarulhos, cuja 
separação física é reforçada pela existência do Parque 
Várzeas do Tietê e pelas poucas conexões entre as cidades. 
Ao sul, encontra-se Mauá, cujo tecido urbano tem dois 
vetores de conurbação com esta área do município, um 
sobre as bordas do Ribeirão do Oratório, com o Distrito de 
São Rafael; o outro estende-se a leste da Av. Jacu Pêssego/
Nova Trabalhadores A leste, a macrorregião faz divisa 
com os municípios de Itaquaquecetuba, Poá e Ferraz de 
Vasconcelos, com os quais a conurbação faz-se ainda 
mais notável, devido à continuidade do tecido urbano 
seguindo alguns importantes vetores - como as Avenidas 
Marechal Tito e Tibúrcio de Sousa, que  conectam Itaim 
Paulista, respectivamente, a Itaquaquecetuba e Ferraz de 
Vasconcelos, e as estradas do Lageado Velho e de Poá, 
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ligando Guaianases a Ferraz de Vasconcelos. Além disso, 
as duas linhas férreas são os principais eixos de transporte 
público da parte leste da Grande São Paulo para o centro 
da Região Metropolitana e servem, ainda, ao transporte 
de cargas para toda a Região do Vale do Paraíba.

O eixo ferroviário da Zona Leste surgiu ainda em meados 
do século XIX com o intuito de integrar todo o território 
nacional a partir do Município da Corte, o Rio de Janeiro. 
Com a proclamação da República, em 1889, passou a 
se chamar Estrada de Ferro Central do Brasil. Em 1930, 
conforme o mapa SARA Brasil, havia na região alguns 
bairros loteados, com sistema viário desenhado, mas 
ainda não urbanizados, espraiados ao longo de eixos de 
transporte. Os primeiros vetores eram a própria ferrovia, 
que chegava ao centro da cidade por Guaianases, Itaquera, 
Penha e Mooca - que ganharia na década seguinte uma 
variante a norte, paralela ao Rio Tietê - e da antiga Estrada 
São Paulo-Rio de Janeiro, que chegava ao centro pela Av. 
Celso Garcia e que se transformaria, ainda, nas avenidas 
São Miguel e Marechal Tito, constituindo o primeiro 
grande eixo de desenvolvimento urbano a leste do centro. 
Hoje encontram-se nesses eixos as linhas 11-Coral e 
12-Safira da CPTM e Linha 3-Vermelha do Metrô.

Os vetores de expansão no sentido Leste, ao longo 
das ferrovias e vias principais, associados às poucas 
conexões viárias na direção Norte-Sul, indicam crescente 
dependência das áreas centrais da cidade. O Complexo 
Viário Jacu Pêssego/Nova Trabalhadores, de vias expressas 
e semi-expressas, foi construído ao final da década de 
1990 para suprir parte das demandas por deslocamento 

na direção Norte-Sul. Seu trajeto original ligava as Avenidas 
Dr. Assis Ribeiro e Ragueb Chohfi, conectando os distritos 
de São Miguel Paulista, Vila Jacuí, Itaquera, José Bonifácio, 
Parque do Carmo, São Rafael e Iguatemi. Nos anos 2000, o 
Governo do Estado concluiu a ampliação da avenida até a 
Rod. Ayrton Senna, a norte, e até o trecho sul do Rodoanel, 
em Mauá, totalizando aproximadamente 30 km. Garantia-
se, assim, integração mais rápida com a Marginal Tietê 
e os municípios a leste da Região Metropolitana, além 
de tornar-se  corredor de ligação entre o Aeroporto de 
Guarulhos, no sistema Ayrton Senna-Dutra, e o Porto de 
Santos, sistema Anchieta-Imigrantes.

A macrorregião teve, nas subprefeituras da porção central 
e norte, crescimento urbano acelerado e desordenado, 
sobretudo nos anos 1950 e estimulado pela intensa 
migração nordestina, o que configurou desenhos de bairro 
mal trabalhados, infraestrutura precária e as primeiras 
ocupações de áreas vulneráveis e sujeitas a enchentes. 
As áreas a norte e a sul, além de todo espaço entre as 
linhas férreas, consolidaram-se como mancha urbana, 
bairros diretamente associados aos principais eixos 
de transporte, devido aos deslocamentos de grandes 
distâncias percorridos diariamente pela população  para 
trabalhar, já que a oferta de emprego da cidade distribuía-
se, cada vez mais, no quadrante sudoeste da metrópole. 
O uso do solo configurou-se majoritariamente residencial, 
ou seja, monofuncional na maior parte desse território, 
composto, essencialmente, por bairros-dormitórios, 
intensificando a dinâmica dos deslocamentos pendulares.

A partir da década de 1970, com a chegada da Linha-3 

Vermelha do Metrô até Itaquera e a produção em massa 
de conjuntos habitacionais em Itaquera e, principalmente, 
em Cidade Tiradentes, o perfil de bairro dormitório 
consolidou-se definitivamente. 

Segundo o Censo 2010, esta macrorregião tem 2.380.783 
habitantes, representando 21, 2% da população do 
município de São Paulo e 12,1 % da população da Região 
Metropolitana.

Essa Macrorregião contempla as sub-bacias dos 
Córregos Mongaguá, Tiquatira, Jacu, Ribeirão Itaquera, 
Ribeirão Água Vermelha, Ribeirão Lageado, Itaim, Três 
Pontes, Tijuco Preto e Rio Aricanduva, que compõem 
a Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, a principal bacia de 
abastecimento da cidade de São Paulo. Conta, também, 
com três Unidades de Conservação, áreas legalmente 
protegidas: Área de Proteção Ambiental - APA da Várzea 
do Tietê, APA Parque e Fazenda do Carmo e APA Mata do 
Iguatemi. 

A APA da Várzea do Tietê engloba, além de de São Paulo, 
os municípios de Salesópolis, Biritiba Mirim, Mogi das 
Cruzes, Suzano, Poá, Itaquaquecetuba, Guarulhos (trecho 
leste), Osasco, Barueri, Carapicuíba e Santana do Parnaíba 
(trecho oeste).  A APA tem como objetivo proteger as 
várzeas e planícies aluviais do Rio Tietê. No entanto, com o 
acelerado processo de ocupação irregular e a ausência de 
controle e fiscalização, o solo desse território vem sendo 
impermeabilizado, sofrendo com graves enchentes na 
região, além da degradação da qualidade da água do Rio 
Tietê. Em São Paulo, esta área de preservação abrange os 
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territórios das subprefeituras Penha, Ermelino Matarazzo, 
São Miguel Paulista e Itaim Paulista.

A APA Parque e Fazenda do Carmo e a APA Mata do 
Iguatemi contam, respectivamente, com extensa 
área coberta por remanescentes da Mata Atlântica e 
fragmentos menores dela, importante bioma para abrigo 
de espécies da flora e fauna local, manutenção do ciclo 
hidrológico e do microclima. 

Em relação às sub-bacias, destaca-se a do Rio Aricanduva, 
um dos principais afluentes do Rio Tietê, que contém a 
maior mancha de vegetação da zona leste com presença 
de remanescentes de Mata Atlântica. As áreas ao longo do  
rio estão densamente ocupadas e enfrentam enchentes de 
grande magnitude, à exceção das cabeceiras - ainda pouco 
ocupadas, mas que já sofrem pressão por ocupação. 

Caracterização

A maior parte do território da Macrorregião Leste 2 está 
inserida na Macrozona de Estruturação e Qualificação 
Urbana, que tem objetivos como: promoção da convivência 
mais equilibrada entre a urbanização e a conservação 
ambiental; compatibilização do uso e ocupação do solo 
com a oferta de sistemas de transporte coletivo e de 
infraestrutura para os serviços públicos; redução de 
situações de vulnerabilidades urbana; desconcentração 
de trabalho, emprego e renda, beneficiando os bairros 
periféricos. 

Pequena parte, localizada ao norte e ao sudeste da 

macrorregião, insere-se na Macrozona de Proteção 
e Recuperação Ambiental, devido às características 
geológicas e geotécnicas; presença de remanescentes 
de mata atlântica e rica biodiversidade, demandando 
cuidados especiais para sua conservação. Essa Macrozona 
abarca os territórios ao longo da APA da Várzea do Tietê 
(Penha, Ermelino Matarazzo, São Miguel e Itaim Paulista); 
da APA Fazenda e Parque do Carmo em Itaquera; 
das cabeceiras do Aricanduva (São Mateus e Cidade 
Tiradentes) e área da COHAB-Juscelino, em Guaianases. 

Diversas porções desta macrorregião, contidas na 
Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana, 
necessitam de transformação do uso do solo, para 
acomodação de maior adensamento populacional e 
construtivo articulado à qualificação urbanística dos 
espaços públicos, mudança dos padrões construtivos e 
ampliação da oferta de serviços e equipamentos públicos. 
Para a promoção dessas transformações urbanísticas, o 
PDE estabeleceu Eixos de Estruturação da Transformação 
Urbana e respectivas áreas de influências, definidas a 
partir dos sistemas de transporte público coletivo - e que 
na Lei de Uso do Solo (Lei 16.402/16) se consolidaram 
como Zonas de Estruturação Urbana. 

Estas Zonas de Estruturação Urbana estão delimitadas, 
por exemplo, no entorno das estações de trem da Linha 
11-Coral da CPTM (Itaquera e Guaianases); das estações 
da Linha 12-Safira e do corredor de ônibus da Avenida 
São Miguel em Ermelino Matarazzo, São Miguel Paulista e 
Itaim Paulista; ao longo do corredor de ônibus municipal 
da Avenida Jacu-Pêssego (São Miguel e Itaquera) e ao 

longo das Avenidas Ragueb Chohfi e dos Metalúrgicos, 
Estradas D. João Nery e Lageado Velho em São Mateus, 
Cidade Tiradentes e Guaianases.

No sentido de ampliar a oferta de emprego e diminuir 
deslocamento casa-trabalho, o PDE criou áreas 
estratégicas, sendo uma delas denominada Perímetro de 
Incentivo ao Desenvolvimento Econômico Jacu-Pêssego, 
para implantação de usos não-residenciais na região 
leste, que para tal serão isentos de pagamento de outorga 
onerosa do potencial construtivo. 

Desde 1980 essa macrorregião vem apresentando 
decréscimo na taxa de crescimento populacional, passando 
de 3,53% nos anos 80 para 0,52% entre 2000 e 2010, 
enquanto a taxa municipal passou de 1,16% para 0,76% 
nos mesmos períodos. Portanto, tanto a macrorregião 
quanto o município apresentam comportamento de 
crescimento populacional semelhantes. Diferente, por 
exemplo, da tendência  da Macrorregião Oeste, que entre 
os anos 1980/1991 apresentava taxa de crescimento de 
0,17, passando para taxa negativa (-0,94%) entre os anos 
de 1991/2000 e para 1,16% entre os anos de 2000 e 2010. 

No período de 1980/2010, a população da Macrorregião 
Leste 2 passou de 1.247.239 para 2.380.783 habitantes, 
ou seja, quase dobrou em 30 anos. Destes, a participação 
da faixa etária entre 0 a 14 anos é de 24,3%, ou seja, 
578.530 habitantes, e de 8,7% para a faixa maior que 
60 anos, representando 207.128 habitantes. Portanto, 
pode-se inferir que a maior parcela considerada 
ativa economicamente, perfaz um total de 1.595.125 
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habitantes. Por outro lado, apresenta somente 0,09 
empregos formais por habitante, muito menor que a 
média do município de 0,41, demonstrando a necessidade 
de novos empregos para a região. 

Leste 2 tem densidade demográfica elevada e 37,25% da 
área urbanizada atinge os graus 5 e 6 no Índice Paulista 
de Vulnerabilidade Social - IPVS e apresenta densidade 
maior que 400 hab/ha, refletindo a enorme precariedade 
habitacional no extremo leste.

Em relação aos serviços de saúde, a população dessa 
macrorregião conta com um leito por mil habitantes, 
enquanto a média municipal é de dois leitos para cada 
mil habitantes. 

Quanto ao acesso à creche, o município apresenta 
demanda de 94.191 crianças para serem atendidas , das 
quais 16.814 são da Leste 2. 

No que tange aos equipamentos de esporte e lazer, 43,6% 
da população local não tem acesso a eles, ou seja, mais 
que o dobro do percentual municipal (20,0%). 

Segundo dados do Cadastro Territorial e Predial de 
Conservação e Limpeza de 2014, o município apresenta 
índice de espaço residencial de 25,5m² por habitante 
enquanto Leste 2 possui apenas 12m²/hab. A ocupação 
predominantemente residencial é caracterizada, na 
Macrorregião, por padrão horizontal elevado (57,4%), em 
comparação com a cidade (32,6%).

Já em relação ao uso do solo, o território da Leste 2 
apresentava 25,1% (2014) de sua área demarcada como 
ZEIS 2, áreas caracterizadas por glebas ou lotes não 
edificados ou subutilizados, número bastante expressivo 
quando comparado ao do município (9,5%). 

Em que pese o princípio da universalização do acesso 
aos serviços de água, esgoto, resíduos sólidos e manejos 
de águas pluviais, estabelecido pela Política Nacional de 
Saneamento, a Leste 2 apresenta 1,2% dos domicílios não 
conectados à rede geral de água e 9,8% não conectados 
à rede de esgoto, segundo Censo de 2010, podendo 
contribuir para o agravamento de doenças na população 
e à degradação do meio ambiente. 

Dos trabalhadores residentes em Leste 2, 32,7% gastam 
mais de uma hora no deslocamento casa-trabalho, 
proporção muito superior à média do município (21,8%). 
A pouca oferta de viário estrutural na macrorregião, de 
8,2% sobre o viário total, e a ainda menor de faixas de 
ônibus (2,6%) agravam a dificuldade de deslocamento.  

Em termos de cobertura vegetal, Leste 2 conta com 23,3 
m²/hab, menos da metade do valor apresentado pelo 
cálculo de todo o município, de  54 m²/hab, indicando 
grande escassez de vegetação, que pode contribuir para 
o aumento de temperatura, do escoamento superficial e, 
consequentemente, para maiores índices de inundações. 

Em suma, a Macrorregião Leste 2 apresenta 
vulnerabilidade social, urbana e ambiental significativas, 
tem baixa taxa de emprego formal da região, carência 

pelo acesso a serviços, em especial aos de saúde e 
educação, precariedade habitacional e graves problemas 
de mobilidade, com sistemas de transportes públicos 
sobrecarregados. O quadro da mobilidade agrava-se, 
ainda, pela deficiência do sistema viário estrutural e local 
e pelas calçadas precárias, desprovidas de acessibilidade 
universal, mobiliário, iluminação e arborização, 
dificultando a mobilidade e acessibilidade dos moradores, 
tanto nas ligações entre bairros quanto com as demais 
regiões do Município. 

As dificuldades de deslocamento são reflexo direto 
das desigualdades socioterritoriais e da conformação 
do tecido urbano, onde há altíssima concentração de 
emprego e infraestrutura na área central da cidade e 
carência nas áreas periféricas. 

Desafios da Macrorregião

Os principais desafios da Macrorregião Leste 2 exigem 
que se articulem ações setoriais do poder público que 
reorganizem as dinâmicas metropolitanas, visando a 
distribuição de empregos de forma homogênea no 
território ao aproximar o desenvolvimento econômico 
das áreas onde predominam bairros residenciais sem 
infraestrutura suficiente. 

As ações devem incorporar a agenda ambiental ao 
desenvolvimento da cidade, preservando o patrimônio 
e valorizando iniciativas culturais, assegurando o direito 
à moradia digna para toda a população e qualificando a 
vida urbana de todos os bairros. Essas ações envolvem, 
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especialmente, melhorias na mobilidade urbana, 
transpondo e adequando barreiras físicas ao desenho 
urbano, e diminuindo o tempo de deslocamento entre 
casa-trabalho. Para tanto, é necessário ampliar o sistema 
de mobilidade e integrar os sistemas de transporte 
coletivo, viário, cicloviário e de circulação de pedestres, 
garantindo acessibilidade universal e facilidade de 
deslocamento entre equipamentos públicos, a partir da 
qualificação dos espaços livres públicos. 

A Leste 2 é marcada pela carência de infraestrutura e 
gestão de saneamento básico, sendo deficientes e, em 
muitos casos, inexistentes a coleta e tratamento do esgoto 
sanitário, o manejo das águas pluviais, a coleta, tratamento 
e disposição adequada dos resíduos sólidos, a cobertura, 
em quantidade e qualidade, de água de abastecimento, 
além do controle dos vetores de transmissão de doenças. 
Fatores, esses, que contribuem para o agravamento 
de doenças, degradação ambiental, má qualidade dos 
espaços públicos e, ainda, ao desestímulo ao setor 
econômico, em especial àqueles que utilizam a água 
como matéria-prima. 

É marcada, também, por rica malha hídrica com 
importantes rios, em especial os da Bacia do Aricanduva 
e quantidade significativa de nascentes, que devem ser 
recuperadas e conservadas. Tão importante quanto os 
demais tem-se, ainda, como desafios a proteção dos 
remanescentes da Mata Atlântica, que cumprem papel 
fundamental como prestadores de serviços ambientais 
para a região e para o municípi,o e que estão ameaçados 
pela pressão da ocupação urbana.

Por fim, tem-se também como desafios, a ampliação, 
conservação e monitoramento das áreas de lazer públicas 
e áreas verdes, a revitalização das áreas degradadas e 
das áreas contaminadas, de forma a integrá-las ao tecido 
urbano. 

Diretrizes  da Macrorregião

• Requalificar o tecido urbano da região, adequando a 
urbanização às condições geomorfológicas e à escala 
do pedestre, atentando para as dimensões de quadras 
e frentes de lotes, e provisão de passeios públicos e 
ciclovias;
• Solucionar questões habitacionais e urbanísticas em 
consonância com o Plano Municipal de Habitação;
• Ampliar e qualificar a malha viária existente, com vistas,
também, à melhoria de calçadas, arborização e mobiliário
urbano;
• Investir em infraestrutura de transporte público coletivo 
de média-alta capacidade visando ao desenvolvimento 
econômico local e qualificação do território;
• Investir em equipamentos e serviços públicos tais como
educação, em especial creches, equipamentos de saúde, 
assistência social, esporte, lazer, promovendo melhores 
índices de desenvolvimento humano para a região;
• Implantar instrumentos de estímulos urbanísticos e 
incentivos creditícios e tributários visando a atração de 
atividades secundárias e terciárias e maior dinamismo 
econômico;
• Qualificar as centralidades, dinamizando e melhorando 
a acessibilidade e mobilidade urbana, visando o 
desenvolvimento do comércio e a implantação de novas 

atividades;
• Regularizar comércios e serviços, fomentando o 
desenvolvimento econômico local;
• Criar programas e projetos comunitários para oferecer
alternativas sustentáveis de geração de trabalho e 
renda à população, tais como: formação de jovens 
viveiristas, cooperativas de catadores de resíduos sólidos, 
cooperativas de produção na área de alimentação, 
cooperativas de trabalhadores para a construção civil;
• Conter o processo de ocupação da franja periférica 
do extremo leste por meio de estímulo às atividades 
agroindustriais, florestais e ecoturísticas;
• Regularizar fundiária e urbanisticamente o território, 
promovendo o desenvolvimento urbano e econômico de 
forma regular;
• Implementar projetos e ações do Plano Municipal de 
Saneamento Ambiental Integrado, conforme diretrizes 
estabelecidas no PDE, de forma participativa e com gestão 
compartilhada com a SABESP-Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São Paulo;
• Implantar medidas estruturais e não estruturais de 
drenagem, com vistas à redução de inundação, de 
alagamentos, de assoreamento dos córregos, bem como 
da recuperação ambiental dos cursos d’água;
• Conservar e recuperar vegetação nativa e biodiversidade 
da mata atlântica, segundo diretrizes constantes do 
Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata 
Atlântica - PMMA estabelecido no PDE;
• Promover gestão integrada entre Governo do Estado e 
do Município para a compatibilização do uso e ocupação 
do solo e das atividades permitidas nas áreas da APA da 
Várzea do Tietê, inseridas no Município de São Paulo, 
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de forma a dirimir os conflitos existentes entre os 
zoneamentos e de minimizar a impermeabilização do 
solo, contribuindo no controle de eventos de cheia da 
região;
• Criar mecanismos para a fiscalização, monitoramento e
conservação das áreas da APA da Várzea do Tietê, Carmo 
e Iguatemi, de forma conjunta entre Estado e Município.



Macrorregião LESTE 2

Caderno de Propostas dos Planos Regionais das Subprefeituras 12

HIERARQUIA VIÁRIA E EXPANSÃO URBANA



Macrorregião LESTE 2

Caderno de Propostas dos Planos Regionais das Subprefeituras 13

EVOLUÇÃO DA MANCHA URBANA NA MACRORREGIÃO

ERMELINO 
MATARAZZO

ITAQUERA

SÃO MATEUS

CIDADE TIRADENTES

GUAIANASES

ITAIM PAULISTA

SÃO MIGUEL 
PAULISTA

GUARULHOS

SANTO ANDRÉ

MAUÁ

FERRAZ DE 
VASCONCELOS 

SUZANO

RIBEIRÃO PIRES

POA 

ITAQUAQUECETUBA

ARICANDUVA/
VILA FORMOSA 

SAPOPEMBA

PENHA

VILA 
PRUDENTE



Macrorregião LESTE 2

Caderno de Propostas dos Planos Regionais das Subprefeituras 14

MACROÁREAS

ERMELINO 
MATARAZZO

ITAQUERA

SÃO MATEUS

CIDADE TIRADENTES

GUAIANASES

ITAIM PAULISTA

SÃO MIGUEL 
PAULISTA

GUARULHOS

SANTO ANDRÉ

MAUÁ

FERRAZ DE 
VASCONCELOS 

SUZANO

RIBEIRÃO PIRES

POA 

ITAQUAQUECETUBA

ARICANDUVA/
VILA FORMOSA 

SAPOPEMBA

PENHA

VILA 
PRUDENTE



Macrorregião LESTE 2

Caderno de Propostas dos Planos Regionais das Subprefeituras 15

PERÍMETROS MACRORREGIONAIS



16

Macrorregião LESTE 2ID 65 | POLÍTICA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E PRESERVAÇÃO DAS CABECEIRAS

Descrição
Distritos de Lajeado, Guaianases e Cidade Tiradentes.    

Caracterização
O perímetro está compreendido na Macrozona de 
Proteção e Recuperação Ambiental, demarcada pelo 
Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo 
(PDE, Lei Nº16.050/2014) e, assim sendo, deve prezar 
pela manutenção dos serviços ambientais prestados 
pelos sistemas ambientais existentes, pela proteção da 
biodiversidade e pela compatibilização de uso do solo 
urbano com as condicionantes ambientais, topográficas e 
geológicas locais, por exemplo.
Em relação a isso, segundo o Plano Municipal da Mata 
Atlântica (PMMA) do Município de São Paulo, a localidade 
demarcada abriga remanescentes do bioma Mata 
Atlântica. 
Além disso, a região demarcada apresenta extensa 

rede hídrica e, devido a isso, é importante que sejam 
considerados os estudos desenvolvidos no âmbito do 
Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia do Alto Tietê 
(PDMAT), instrumento estratégico voltado ao controle de 
enchentes na Região Metropolitana de São Paulo com 
abordagem interdisciplinar dos problemas de inundações 
e fundamentado na valorização e restauração do meio 
ambiente.   

O perímetro contempla também a existência de 
assentamentos precários e/ou irregulares. Grande parcela 
de território abarcado por este perímetro foi demarcado 
como ZEIS 1 pelo Plano Diretor Estratégico do Município 
de São Paulo (PDE, Lei Nº16.050/2014), evidenciando 
a necessidade de políticas voltadas à regularização 
fundiária. Referente a isso, é importante que se considere 
o Plano Municipal de Habitação (PMH) durante o processo 
de implementação de programas e ações voltados à 
resolução habitacional, urbanística e fundiária de região.   

Trata-se de território marcado pela precariedade social, 
urbana e habitacional, com demanda por investimentos e 
oferta de serviços e equipamentos públicos.  
    
Objetivos
• Atender a população em situação de vulnerabilidade 
social, especialmente a população em área de risco; 
• Promover a recuperação e conservação ambiental; 
• Solucionar os problemas de saneamento ambiental; 
• Promover a coleta e destinação de resíduos sólidos,; 
• Promover a regularização fundiária e urbanística.   

Diretrizes
• Promoção de regularização fundiária para toda a região;
• Implantar o Corredor Ecológico Urbano Carmo 
- Nascentes do Aricanduva conforme diretrizes 
apresentadas pelo Plano de Manejo do Parque Natural 
Municipal Fazenda do Carmo (PNMFC); 
• Saneamento ambiental de córregos existentes, assim 
como o tratamento paisagístico e recuperação ambiental 
de suas margens e demais áreas degradadas;
• Conservação, manejo, fiscalização e recuperação de 
vegetação nativa e da biodiversidade da Mata Atlântica;
• Adequação de usos existentes e futuros ao caráter 
ambiental apresentado pela localidade, objetivando a 
preservação de cursos d’água e áreas verdes livres;  
• Implantação de Parques previstos pelo Plano Diretor 
Estratégico do Município de São Paulo;
• Integração entre Planos de Urbanização e Regularização 
ao planejamento e ações setoriais municipais, em especial 
as ações voltadas à mobilidade urbana e saneamento 
ambiental.
    
Secretarias Envolvidas
SECOM;SMADS;SMSP;SMDU;SMDHC;SMG;SE-
HAB;SIURB;SEL;SMRG;SMRIF;SES;SDTE;SVMA.

Atores Envolvidos
FUNDURB;SP Obras.CETESB;Sabesp.

Caderno de Propostas dos Planos Regionais das Subprefeituras 
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Macrorregião LESTE 2ID 198 | AVENIDA JACU PÊSSEGO

Descrição
O perímetro compreende o entorno da Av. Jacu Pêssego/ 
Nova Trabalhadores, no âmbito da Subprefeitura São 
Miguel.      

Caracterização
Viário estrutural da Zona Leste que permeia o território 
da subprefeitura de norte a sul. Caracteriza-se como uma 
via expressa, com poucas travessias para pedestres e sem 
comunicação com vias locais, além de não possuir linhas 
de ônibus municipais que passem por ela, fazendo desta 
Avenida uma barreira física na subprefeitura. 

A área corresponde à Macroárea de Estruturação 
Metropolitana, que contempla Perímetros de Incentivo, 
visando a melhor distribuição de investimentos e 
ampliação da oferta de empregos na região.      

Objetivos
• Promover ações indutoras do desenvolvimento 
econômico local, especialmente pelo estímulo à 
implantação de atividades industriais e pela implantação 
de cursos profissionalizantes; 
• Qualificar os espaços livres públicos; 
• Solucionar os problemas de saneamento ambiental 
manejo de águas pluviais (drenagem); 
• Promover a coleta e destinação de resíduos sólidos, 
de acordo com o Plano de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos da Cidade de São Paulo - PGIRS; 
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local, regional , 
metropolitana e de acordo com o Plano de Mobilidade de 
São Paulo - PLANMOB.   

Diretrizes
• Implantação de travessia segura para pedestres ao 
longo de todo o percurso da avenida, especialmente no 
trecho de cruzamento com a Av. Laranja da China;
• Cobertura de serviços de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, coleta e disposição adequada 
de resíduos sólidos e drenagem urbana por meio de 
mecanismos de baixo impacto;
• Estudo de intervenção para melhoria e criação 
de acessos, qualificando vias com pavimentação 
padronizada (drenante, quando possível) e atendimento 
à acessibilidade universal, implementação de mobiliário 
urbano, iluminação pública e arborização adequados;
• Estudo de implantação de ciclovia;
• Implantação de infraestrutura de abastecimento e 
logística necessárias para viabilizar o desenvolvimento de 
um polo industrial na região;

• Estudo de implantação de malha viária alternativa de 
conexão com a Av. Mario Alves, para compatibilizar o 
tráfego pesado com os deslocamentos locais da região;
• Ampliação da oferta de transporte coletivo municipal 
na Avenida, que promova a conexão entre os distritos da 
região.
    
Secretarias Envolvidas
SMPED;SMSP;SMDU;SEME;SIURB;SES;SDTE;SMT.

Atores Envolvidos
CET;SP Obras;SP TRANS;SP Urbanismo;Ilume.
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Macrorregião LESTE 2ID 328 | LINHA FÉRREA 12-SAFIRA

Descrição
Estende-se sobre as subprefeituras de Ermelino Matarazzo, 
São Miguel Paulista e Itaim Paulista, compreendendo 
os arredores da linha férrea e incluindo a Rua Dr. Assis 
Ribeiro e a Avenida Marechal Tito, vias arteriais da região.        

Caracterização
Os muros de proteção da ferrovia configuram-se como 
uma barreira física e visual que, por conta das poucas 
travessias, tanto de veículos quanto de pedestres, 
dificultam a conexão entre os dois lados da linha férrea. 
Esse caráter de barreira é muitas vezes reforçado por 
avenidas estruturais paralelas ao seu percurso, tais como 
a Rua Dr. Assis Ribeiro e Avenida Marechal Tito. A Linha 
12 - Safira da CPTM é o principal transporte público da 
região, formando pequenos pólos comerciais próximos 
às suas estações. O sistema de transporte estimula o 
desenvolvimento das áreas próximas, entretanto, por 

vezes esse desenvolvimento envolve formação de favelas 
e ocupações precárias. 

Objetivos
• Promover ações indutoras do desenvolvimento 
econômico local; 
• Qualificar os espaços livres públicos; 
• Promover a conservação das paisagens e do patrimônio 
material e imaterial da região; 
• Solucionar os problemas de saneamento ambiental, em 
especial manejo de águas pluviais (drenagem) e controle 
de vetores (mosquitos,etc); 
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local; 
• Melhorar a segurança pública local.   

Diretrizes
• Articular os bairros e os equipamentos públicos 
próximos ao seu percurso, por meio de implantação de 
novas e qualificação de transposições existentes entre os 
dois lados da ferrovia;
• Promover melhoramentos do passeio público, por 
meio de ampliação e calçamento de passeios, ciclovia, 
mobiliário urbano, arborização e iluminação, visando 
qualificar a circulação de pedestres e ciclistas e incentivar 
a permanência; 
• Incentivar recuperação, preservação e uso do patrimônio 
histórico-cultural vinculado à ferrovia;
• Promover utilização de áreas sem uso pela concessionária 
da linha, como antigos pátios de manobras e estações, 
visando ao atendimento das demandas por equipamentos 
e espaços livres públicos;
• Garantir implantação de infraestrutura de drenagem 

eficiente, considerando a grande impermeabilização 
do solo e assoreamento dos córregos, a fim e evitar os 
constantes alagamentos na região;
• Solucionar as questões habitacionais conforme o Plano 
Municipal de habitação - PMH;
• Promover a qualificação paisagística das bordas da 
ferrovia, ampliando a permeabilidade visual e amenizando 
paisagística e graficamente o efeito de grande barreira 
dos muros.
     
Secretarias Envolvidas
SDTE;SEME;SIURB;SMDU;SMPED;SMS;SMSP;SMT.SMT.

Atores Envolvidos
FUNDURB;CET;SP Obras;SP Urbanismo;Ilume.USP;CETES-
B;CPTM;Sabesp;CONDEPHAAT.Ministério das Cidades.
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Macrorregião LESTE 2ID 348 | DOM JOÃO NERY, LAGEADO VELHO E SATURNINO PEREIRA

Descrição
O perímetro corresponde ao entorno do viário 
estruturador que atravessa as Subprefeituras Itaim Paulista 
e Guaianases no sentido norte-sul, compreendendo as 
vias: Estradas Dom João Nery e do Lageado Velho, Rua 
Capitão Pucci, Viaduto Deputado Antônio Sylvio Cunha 
Bueno e Ruas Saturnino Pereira e da Passagem Funda.
              
Caracterização
Única ligação viária norte-sul que atravessa todo o território 
de Guaianases e Itaim Paulista, transpondo a linha férrea 
11?Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos 
- CPTM e constituindo?se uma importante conexão 
regional que concentra parte significativa do tráfego 
dessa região, gerando grandes congestionamentos, em 
especial em entroncamentos como com as Ruas Dr. José 
Gravonski e General Americano Freire, e em regiões onde 
as vias não foram alargadas. Além disso, a existência de 

poucas transposições ao longo de todo o eixo dificulta a 
comunicação entre os bairros adjacentes.
Com um percurso bastante heterogêneo, o eixo apresenta 
áreas de maior densidade populacional e vulnerabilidade 
social, com grande quantidade de assentamentos 
precários em áreas de risco geológico, como os Jardins 
Jaraguá e Campos 1 e 2, às do Ribeirão Lageado, além de 
áreas mais bem estruturadas com forte caráter comercial 
local, principalmente próximo à divisa das subprefeituras.
O Plano Diretor Estratégico - PDE (Lei 16050/2014) prevê 
que o corredor municipal de ônibus Perimetral Leste 
(Itaim- São Mateus), planejado para 2016, passe por 
estas vias, gerando mudanças consideráveis em suas 
áreas de influência, as quais estão contempladas no PDE 
como eixo de estruturação, e na Lei de Parcelamento 
Uso e Ocupação do Solo - LPUOS (Lei 16402/2016) como 
Zonas de Estruturação Urbana Previstas - ZEUP, além de 
possibilitar implantação de ciclovia com o alargamento 
viário, e de equipamentos públicos com a desapropriação. 
O PDE prevê ainda a implantação do Parque Linear 
Ribeirão Lageado na Subprefeitura Itaim Paulista e 
Perímetro de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico 
na região central da Subprefeitura Guaianases.
            
Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais; 
• Promover ações indutoras do desenvolvimento 
econômico local; 
• Qualificar os espaços livres públicos, especialmente os 
vinculados aos equipamentos públicos, os vinculados ao 
comércio e os vinculados ao transporte público; 

• Promover a recuperação e conservação ambiental dos 
cursos d´água; 
• Solucionar os problemas de saneamento ambiental, 
em especial esgotamento sanitário e manejo de águas 
pluviais (drenagem); 
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local, regional 
e de acordo com o Plano de Mobilidade de São Paulo - 
PLANMOB; 
• Promover o atendimento habitacional e a regularização 
fundiária.   

Diretrizes
• Melhoria de calçadas, travessias, iluminação, 
pavimentação e arborização de vias, tendo em vista a 
acessibilidade universal, segurança do espaço público e 
articulação entre os equipamentos públicos existentes, 
incentivo aos deslocamentos não motorizados e atividades 
de permanência;
• Implantação e qualificação das transposições sobre o 
Ribeirão Lageado para pedestres e veículos;
•Implantação do corredor de ônibus Perimetral Leste 
e suas infraestruturas adjacentes (melhoramentos de 
passeios públicos, ciclovias);
• Utilização dos terrenos remanescentes da 
desapropriação gerada pela instalação do corredor de 
ônibus previsto para a implantação de equipamentos 
públicos e promoção de habitação de interesse social;
•Implantação de equipamentos e serviços públicos de 
assistência social, principalmente em áreas de alta e 
altíssima vulnerabilidade social;
• Estudo de viabilidade de implantação de equipamento 
público de educação nas proximidades dos Jardins Marpu 
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ID 348 | DOM JOÃO NERY, LAGEADO VELHO E SATURNINO PEREIRA

e São Carlos, no distrito de Guaianases;
• Solução habitacional para as famílias em área de risco e 
tratamento adequado dessas áreas;
• Urbanização e regularização: Implantação de 
infraestrutura de esgotamento sanitário, abastecimento 
de água, coleta e disposição adequada de resíduos 
sólidos, drenagem de águas pluviais;
• Ampliação da infraestrutura de saneamento e realização 
de obras de drenagem, a fim de solucionar os problemas 
de inundações e promover a requalificação ambiental da 
bacia do Ribeirão do Lageado;
• Implantação do Parque Linear Lageado, afim de 
assegurar a recuperação e preservação ambiental do 
Ribeirão Lageado e articular o sistema de espaços 
livres públicos (Parque Chácara das Flores e praças) e 
equipamentos públicos próximos, integrando-o também 
ao corredor de ônibus previsto Perimetral Leste;
• Manutenção e estímulo do caráter de comércio 
local, visando à redução dos efeitos colaterais das 
desapropriações para implantação do corredor de ônibus;
• Aplicação de políticas voltadas ao desenvolvimento 
econômico local, principalmente das atividades voltadas 
à geração de empregos para a região, bem como buscar 
medidas para a regularização dos estabelecimentos 
comerciais já existentes. 
       
Secretarias Envolvidas
SMPED;SMS;SMADS;SMSP;SMC;SMDU;SE-
ME;SF;SEHAB;SIURB;SEL;SES;SDTE;SVMA;SMT;SME.

Atores Envolvidos
FUNDURB;CET;COHAB;SP Obras;SP TRANS;SP Urbanis-
mo;Ilume.CETESB;CPTM;EMTU;Sabesp.
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Macrorregião LESTE 2ID 373 | REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA, FUNDIÁRIA E CADASTRO TRIBUTÁRIO

Descrição
Política demarcada nas porções do território de São 
Mateus, Itaquera e porções de Cidade Tiradentes onde 
em setembro de 2016 encontravam?se com o cadastro 
tributário junto ao INCRA e adjacências destas áreas.

Estes locais estão, de maneira geral, localizados no distrito 
de Iguatemi e no sul de José Bonifácio, se estendendo em 
algumas áreas ao longo da Rua Ragueb Chohfi e Avenida 
Aricanduva e também em Cidade Tiradentes próximo à 
divisa com Itaquera e São Mateus.

Perímetro abarca parcela de Corredor Urbano Ecológico 
Parque do Carmo e Nascentes do Aricanduva.     

Caracterização
Grande porção do território da Subprefeitura de São 
Mateus e da porção sul e leste da Subprefeitura de 

Itaquera são cadastradas como quadras rurais (devendo 
estar contempladas no cadastro tributário INCRA), sendo 
estas áreas compostas tanto por áreas de uso agrícola 
como por loteamentos de uso urbano em situação 
irregular.

A instalação de equipamentos e oferta de serviços 
públicos, infraestrutura urbana e a regularização de 
postos de trabalho se vê dificultada com este quadro, 
uma vez que para implantar usos de maneira regular 
tanto empresas quanto a própria Prefeitura adotam como 
premissas de investimentos a identificação de imóveis em 
situação regular.

Essa situação também caracteriza parcela de território 
de Subprefeitura de Cidade Tiradentes, especialmente 
porções contíguas às outras duas Subprefeituras. 
Referente a isso, destaca-se a gleba vizinha ao CEU Água 
Azul, em frente ao Hospital de Cidade Tiradentes, tida 
como de importância estratégica para a Subprefeitura 
como um todo.

Tanto para o correto recolhimento de imposto sobre 
a propriedade territorial, quanto para a regularização 
de situação existente, o estímulo ao desenvolvimento 
econômico deste território, o acesso a equipamentos 
públicos sociais, agências bancárias, correios e demais 
serviços urbanos, se propõe a articulação de política de 
regularização urbanística e fundiária à atualização de 
cadastros tributários municipal e federal e à preservação 
ambiental da região e usos rurais existentes.

Por fim, o perímetro contempla território abarcado 
pelo Corredor Ecológico Urbano Carmo - Nascentes 
do Aricanduva, proposta desenvolvida pela Secretaria 
Municipal do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) no 
âmbito do Plano de Manejo do Parque Natural Municipal 
Fazenda do Carmo (PNMFC).     

Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais; 
• Promover ações indutoras do desenvolvimento 
econômico local; 
• Estimular a atividade agrícola de baixo impacto 
ambiental; 
• Promover a recuperação e conservação ambiental; 
• Solucionar os problemas de saneamento ambiental; 
• Promover a regularização fundiária e urbanística.   

Diretrizes
• Incentivar a oficialização do parcelamento de solo 
segundo a legislação vigente, com aberturas viárias e 
reserva para áreas públicas e usos institucionais como 
saúde e educação (regularização urbanística);
• Incentivar o desenvolvimento econômico tanto das 
áreas de uso urbano quanto das áreas com características 
rurais, tornando possível a implantação formal/oficial 
de equipamentos, comércio e indústria como forma de 
geração de emprego e renda e atendimento à população 
residente, assim como a manutenção da produção 
agrícola;
• Associar a política com o “Bordas da Cidade”, articulação 
territorial de metas setoriais com objetivo promover o 
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desenvolvimento sustentável das franjas urbanas;
• Manutenção da aplicação de ITR nas áreas de usos 
rurais ou não-urbanos, a fim de incentivar a produção de 
alimentos e principalmente a preservação ambiental;
• Estimular através de incentivos urbanísticos e fiscais 
a permeabilidade do solo, os usos sustentáveis e a 
preservação ambiental do bioma Mata Atlântica;
• Diminuir os impactos ambientais gerados por processos 
urbanos através de implantação de infraestrutura básica 
em locais ainda não contemplados pelos serviços públicos;
• Promover a regularização fundiária e licenciamento de 
usos, a partir de mapeamento de usos existentes;
• Atualização de cadastro tributário de acordo com 
o parcelamento e ou loteamento regularizado, com 
aplicação de IPTU nas áreas de usos urbanos, conforme 
determina legislação específica;
• Implantar o Corredor Ecológico Urbano Carmo 
- Nascentes do Aricanduva conforme diretrizes 
apresentadas pelo Plano de Manejo do Parque Natural 
Municipal Fazenda do Carmo (PNMFC).
     
Secretarias Envolvidas
SMSP;SMDU;SEHAB;SIURB;SEL;SVMA.

Atores Envolvidos
FUNDURB;Ilume.Sabesp;ELETROPAULO.
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Macrorregião LESTE 2ID 383 | POLÍTICA DE DRENAGEM - RIBEIRÃO ITAQUERA

Descrição
A sub bacia do Ribeirão Itaquera abarca grande área 
do território da Macroregião Leste 2, incluindo quase 
que a totalidade do território das subprefeituras Cidade 
Tiradentes e Guaianases, além de parte das subprefeituras 
Itaim Paulista, Itaquera e São Miguel.      

Caracterização
A ocupação das margens e áreas de proteção das 
nascentes e demais cursos d'água, abundantes no 
território da Subprefeitura Guaianases, constituem a 
causa tanto das constantes inundações, gerando grandes 
prejuízos, quanto da degradação das águas, contribuindo 
ainda para a propagação de doenças de veiculação 
hídrica. Somando-se a isto os alagamentos decorrentes 
de problemas no sistema de microdrenagem (bocas de 
lobo e poços de visita).
 

O extravasamento dos córregos é um dos maiores 
problemas enfrentados neste território, havendo sido um 
dos temas mais presentes durante a oficina realizada com 
o Conselho Participativo da Subprefeitura em 25/06/2016 
a demanda por canalização de cursos d'água, recuperação 
dos mesmos e o registro de vários pontos de alagamento 
em diversas áreas da Subprefeitura.

Os cursos d'água contidos no território da Subprefeitura 
Guaianases pertencem à Bacia Hidrográfica Ribeirão 
Itaquera, a qual engloba também as Subprefeituras Cidade 
Tiradentes, Itaquera, Itaim Paulista e São Miguel, fazendo-
se necessário, para além da resolução de pontos de 
alagamento isolados, o tratamento de toda a bacia 
hidrográfica, contribuindo também para a melhoria da 
drenagem das demais Subprefeituras compreendidas 
pela Bacia do Ribeirão Itaquera. 

Objetivos
• Promover a recuperação e conservação ambiental dos 
cursos d´água; 
• Solucionar os problemas de saneamento ambiental, em 
especial esgotamento sanitário, manejo de águas pluviais 
(drenagem) e controle de vetores (mosquitos,etc).   

Diretrizes
• Estudo da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Itaquera, visando 
também ao desenvolvimento de plano de drenagem 
para a mesma, englobando as questões levantadas e 
pontuadas: drenagem, saneamento, aproveitamento da 
água das nascentes, remoção de assentamentos em área 
de risco, recuperação de vegetação ciliar, contemplando 

também a implantação de áreas de lazer.     

Secretarias Envolvidas
SMS;SMSP;SMDU;SEHAB;SIURB;SVMA.

Atores Envolvidos
SP Obras.DAEE;CETESB;EMPLASA;Sabesp.
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QUADRO ANALÍTICO REGIONAL - CIDADE TIRADENTES

Introdução

Cidade Tiradentes está localizada no extremo leste do 
Município de São Paulo. Segundo o Censo de 2010 
conta com 211.501 habitantes distribuídos em um único 
distrito, representando 1,9% da população em relação 
ao município. Faz divisa ao Norte com a Subprefeitura 
Guaianases, ao Sul, com a Subprefeitura de São Mateus, 
a Oeste com a Subprefeitura Itaquera e a Leste com o 
Município Ferraz de Vasconcelos. 

É composta majoritariamente por Conjuntos Habitacionais 
promovidos pelo poder público entre os anos 1970 
e 1990: são mais de 10 grandes conjuntos, principais 
elementos da paisagem local. Junto a este processo, dá-

se o crescimento desordenado, principalmente na porção 
nordeste do território, região de Vila Yolanda, Jardim 
Pérola e Jardim Fátima.

Associado a isso, destaca-se que 74% do território está 
demarcado pelo Plano Diretor Estratégico de 2014 como 
Zona Especial de Interesse Social (ZEIS), sendo 69% da 
área demarcada como ZEIS 1, áreas caracterizadas pela 
presença de favelas e loteamentos irregulares habitados 
predominantemente por população de baixa renda, e 
5% como ZEIS 2, constituídas por glebas ou lotes não 
edificados ou subutilizados adequados à urbanização. 
Tal aspecto é revelador deste território, marcado por 
elevados índices de vulnerabilidade social e baixos índices 
de desenvolvimento humano, no qual mais de 80% da 
população apresenta renda igual ou inferior a três salários 
mínimos. 

Em março de 2016, a Lei 16.402 de Parcelamento, Uso 
e Ocupação do Solo reconheceu a regularização dos 
assentamentos habitacionais populares demarcados 
como ZEIS 1 e ZEIS 2 pelo PDE em 2014 e, assim sendo 
passam à categoria de Zonas Mistas de Interesse Social. 
Desta forma, a Subprefeitura passa a ser constituída por 
apenas 27,2% de ZEIS 1 e 3,9% de ZEIS 2. 

A maior parte do território encontra-se na bacia 
hidrográfica Ribeirão Itaquera. Na divisa com São Mateus, 
encontra-se pequena parcela do território na bacia do 
Rio Aricanduva, de grande importância ao município por 
caracterizar-se como região de cabeceiras. Atualmente 
encontram-se em processo de ocupação irregular, sendo 

de fundamental importância a ampliação da rede coletora, 
coletores-tronco e tratamento de esgoto. 

O acesso a serviços e equipamentos públicos é, de 
maneira geral, precário e deficitário. Por outro lado, 
destaca-se como aspecto positivo a presença de parques 
bem distribuídos ao longo da Subprefeitura como o 
Parque Municipal do Rodeio, Parque Municipal da Ciência, 
Parque Municipal Linear da Consciência Negra e a Área 
de Proteção Ambiental Iguatemi (Estadual). A presença 
destes maciços arbóreos corroboram com temperaturas 
mais amenas do que a média do município. 

A população desloca-se principalmente por meio de 
transporte coletivo, estas viagens representam 58% 
das viagens diárias totais, enquanto o Município de São 
Paulo apresenta o índice de aproximadamente 35%. O 
segundo modo de deslocamento é a pé, cerca de 35% 
das viagens diárias totais, enquanto a média municipal 
gira em torno de 30%. Associado a isso, ressalta-se a 
precariedade do sistema viário, estruturado por três 
principais vias: Estrada do Iguatemi, Rua Inácio Monteiro 
e Avenida dos Metalúrgicos, que carece de melhorias 
estruturais, conexões viárias e melhoria da conectividade 
como um todo. Carece, também, de melhorar os espaços 
públicos, tal como calçadas, praças, parques, de implantar 
mobiliário urbano, iluminação pública de qualidade e 
arborização de vias. 

Rebatimento da Legislação Urbanística na Subprefeitura

O Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo 
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(PDE), Lei Municipal 16.050/2014, traz diretrizes ao 
desenvolvimento de toda a cidade e, por isso, é tão 
importante que se entenda como este instrumento 
associa-se ao território e transformações de Cidade 
Tiradentes.

O território de Cidade Tiradentes é quase inteiramente 
incorporado à Macrozona de Proteção e Recuperação 
Ambiental apresentada pelo PDE, apenas pequena 

parcela da Subprefeitura ao norte do território na divisa 
com Guaianases, é demarcada como Macrozona de 
Estruturação e Qualificação Urbana, basicamente a região 
dos Conjuntos Prestes Maia, Inácio Monteiro e Juscelino 
Kubitschek. As Macrozonas fundamentam a definição das 
Macroáreas, ambas orientam os objetivos específicos de 
desenvolvimento urbano e a aplicação dos instrumentos 
urbanísticos e ambientais. 

Em Cidade Tiradentes, a região demarcada como 
Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana 
é integralmente demarcada como Macroárea de 
Redução da Vulnerabilidade Urbana. Por sua vez, o 
território demarcado como Macrozona de Proteção e 
Recuperação Ambiental é, em grande parte, demarcado 
como Macroárea de Redução da Vulnerabilidade Urbana 
e Recuperação Ambiental; em menor parte como 
Macroárea de Controle e Qualificação Urbana e Ambiental 
e Macroárea de Preservação dos Ecossistemas Naturais. 

A Macrozona de Proteção e Recuperação Ambiental tem, 
entre outros, o objetivo a manutenção da prestação de 
serviços ambientais através, por exemplo, da conservação 
e manutenção do solo e seus recursos hídricos. As 
regiões parte desta Macrozona contêm importantes 
remanescentes florestais e apresentam características 
geológicas e geotécnicas específicas e, por isso, exigem 
critérios específicos de ocupação e assentamento 
humano. No caso de Cidade Tiradentes podemos 
facilmente identificar sua vocação ambiental, basta ter 
em mente o Sistema de Áreas Protegidas, Áreas Verdes 
e Espaços Livres apresentados pelo Plano Diretor, que 
na Subprefeitura é composto, principalmente, pelos 
Parques Municipais Existentes (Pq. Vila do Rodeio, Pq. da 
Ciência e Pq. da Consciência Negra); Parques Municipais 
em Implantação (Pq. Mata de Sete Cruzes); Parques 
Municipais em Planejamento (Pq. Linear Nascentes do 
Aricanduva); e a Área de Proteção APA do Iguatemi, criada 
por Lei Estadual de nº 8.274/1993.  

Grande parte da Macrozona de Proteção e Recuperação 

 Foto: Território de Subprefeitura de Cidade Tiradentes: A precariedade urbana e habitacional em extremo leste de 
Município de São Paulo. Acervo SMDU/PMSP, 2016.   
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Ambiental está demarcada também como Macroárea 
de Redução da Vulnerabilidade Urbana e Recuperação 
Ambiental, pois a ocupação de Cidade Tiradentes é 
decorrente da produção pública e privada de baixa renda. 
A falta de investimentos públicos e privados, associada 
à irregularidade da ocupação do território, resulta em 
comprometimento da prestação de serviços ambientais 
pela área.

Esta Macroárea apresenta como principais objetivos 
o fortalecimento das capacidades de proteção social, 
a promoção da urbanização e regularização fundiária, 
a construção de habitação de interesse social para 
moradores de áreas de risco, a conservação e preservação 
ambiental, a qualificação urbana através, por exemplo, de 
melhorias e complementação do sistema de mobilidade, 
a universalização do saneamento ambiental, incentivo à 
consolidação das centralidades de bairro e aos usos não 
residenciais nos eixos de estruturação da transformação 
urbana. Essas questões são importantes para Cidade 
Tiradentes, região de vulnerabilidade social e ambiental. 
Sobre isso, basta lembrar-nos dos conjuntos habitacionais 
irregulares; da Favela Maravilhas, da Ocupação Gráficos 
e da região de Vila Yolanda; da Estrada do Iguatemi e 
Avenida dos Metalúrgicos, importantes centralidades e 
potenciais da Subprefeitura; e dos programas gerenciados 
pela Secretaria Municipal de Assistência Social, por 
exemplo. 

É interessante mencionar os Perímetros de Incentivo ao 
Desenvolvimento Econômico apresentados pelo Plano 
Diretor: trata-se de incentivos fiscais e urbanísticos à 

expansão das atividades econômicas, ampliação de 
oferta de empregos e diversificação de usos. No caso de 
Cidade Tiradentes, o perímetro sobrepõe-se em parte 
à Macroárea de Redução da Vulnerabilidade Urbana e 
Recuperação Ambiental, associando-se aos seus objetivos: 
o perímetro abarca as vias Márcio Beck, Souza Ramos, dos 
Metalúrgicos, Sarah Kubitschek Paulo Menk, Dona Eloá do 
Valle Quadros e Barão Carvalho do Amparo. 

A Macroárea de Controle e Qualificação Urbana e 
Ambiental apresenta como principais objetivos incentivos 
aos usos não residenciais, promoção da urbanização e 
regularização fundiária, melhoria e complementação do 
sistema de mobilidade urbana, a minimização dos riscos 
geológicos-geotécnicos, universalização do saneamento 
e proteção ambiental. Em Cidade Tiradentes, as áreas 
de destaque sob estas diretrizes são as margens do 
Córrego do Rodeio ao lado da Avenida Souza Ramos, 
hoje ocupadas, e a Mata de Sete Cruzes, em processo de 
depreciação.

A Macroárea de Preservação dos Ecossistemas Naturais 
objetiva a manutenção das condições naturais dos 
elementos e processos que compõem os sistemas 
ambientais. Em Cidade Tiradentes a Macroárea abarca a 
região das nascentes do Aricanduva, a ser incorporada pelo 
Parque Linear Nascentes do Aricanduva, e compreende a 
Zona Especial de Preservação (ZEPAM) demarcada pela 
Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo de 2016. 

Sobre a Macroárea de Redução da Vulnerabilidade 
Urbana, norte Subprefeitura, destaca-se como objetivos 

o aumento da capacidade de proteção social, o incentivo 
ao uso não residencial nos Eixos de Estruturação da 
Transformação Urbana e em centralidades de bairro, 
a promoção da regularização fundiária, a oferta de 
equipamentos e serviços público  e complementação 
do sistema de mobilidade urbana. Essas diretrizes fazem 
sentido para a região, onde investimentos de caráter 
estrutural e voltados à redução da vulnerabilidade social 
são necessários. A demarcação associa-se às melhorias na 
Rua Inácio Monteiro previstas pelo PDE. 

É importante mencionar também as áreas que integram 
os Eixos de Estruturação da Transformação Urbana, 
definidas por faixas de influências do sistema estrutural 
de transporte coletivo de média e alta capacidade, são 
porções do território onde é necessário um processo 
de transformação do uso do solo, com o adensamento 
populacional e construtivo articulado à qualificação 
urbanística dos espaços públicos, mudança dos padrões 
construtivos e ampliação da oferta de serviços e 
equipamentos públicos. Essa transformação urbanística 
deve adequar o uso do solo à oferta de transporte público 
coletivo. 

Na Cidade Tiradentes, esses eixos de estruturação da 
transformação urbana são por exemplo: o Corredor de 
Ônibus Municipal Planejado (São Mateus/Itaim Paulista) 
a ser implantado ao longo da Estrada  do Iguatemi; e 
às estações previstas para a Linha do Monotrilho Vila 
Prudente/Cidade Tiradentes, a serem implantadas na 
Estrada do Iguatemi; próxima ao Terminal de Cidade 
Tiradentes e ao Hospital Cidade Tiradentes. São esses 
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Eixos que determinam em Cidade Tiradentes as áreas 
de influência potencialmente aptas ao adensamento 
construtivo e populacional e ao uso misto entre usos 
residenciais e não residenciais, demarcadas pela Lei de 
Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo como Zona Eixo 
de Estruturação da Transformação Urbana Ambiental 
(ZEUa); Zona Eixo de Estruturação da Transformação 
Urbana Previsto (ZEUP) e Zona Eixo de Estruturação da 
Transformação Urbana Previsto Ambiental (ZEUPa). 

Caracterização

Cidade Tiradentes apresentou entre os anos de 1980 e 
2010 imenso incremento populacional: Se no ano de 1980 
contava com 8.603 habitantes, população tipicamente 
rural, nos anos de 2010 a conta já era de 211.501 habitantes, 
constituída em sua maioria por moradores de áreas 
urbanas precárias, em situação de alta vulnerabilidade 
social. Pode-se dizer que este fenômeno está diretamente 
associado à  ação do poder público na região e à provisão 
de unidades habitacionais de interesse social através da 
construção de grandes conjuntos habitacionais no local: 
Cidade Tiradentes recebeu grande número de famílias 
em curto período de tempo. Desde então  as taxas de 
crescimento populacional vêm decaindo e hoje giram em 
torno de 1%, a taxa municipal é de 0,8%.

O período em questão demonstra que a população da 
Subprefeitura cresceu cerca de 24 vezes em 30 anos, 
representando drástico adensamento demográfica: 
de 7,6 habitantes/hectare em 1980 passou para 186,4 
habitantes/hectare em 2010. No Município de São Paulo 

as densidades demográficas para o mesmo período foram 
de 77 habitantes/hectare em 1980 e 102,0 habitantes/
hectare em 2010. É possível dizer que o Município, 
apesar de seu considerável crescimento demográfico 
e adensamento populacional, apresentou evolução 
muito inferior àquela associada ao território de Cidade 
Tiradentes.    

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), criado 
pela ONU, leva em consideração o grau de escolaridade, 
a renda e a expectativa de vida dos habitantes de 
determinada região para a análise da qualidade de 
vida de determinadas populações, variando de 0 a 1: 
quanto mais o índice se aproxima de 1, maior é o IDH 
e a qualidade de vida. Seguindo essa lógica, o Índice de 
Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) registrado 
para Cidade Tiradentes no ano de 2010 foi de 0,708, 
inferior ao do município 0,805 e o segundo menor entre 
as Subprefeituras, à frente apenas da Subprefeitura 
Parelheiros. Tal dado evidencia a precisão por políticas 
públicas voltadas à melhoria de vida em Cidade Tiradentes, 
em especial por políticas públicas de distribuição de renda, 
já que se trata do indicador com maior disparidade entre 
os resultados associados ao Município e à Subprefeitura. 
 
Também é importante notar que, segundo o Índice 
Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS)1, 33,5% dos 

1. Trata-se de um indicador fundamentado em estudos e teorias sobre 
o fenômeno da pobreza, que levam em conta não apenas a renda, mas 
também os diversos fatores determinantes da situação de vulnerabilidade 
social (escolaridade, saúde, arranjo familiar, possibilidades de inserção 
no mercado de trabalho, acesso a bens e serviços públicos). O IPVS é 
uma tipologia que classifica os municípios do Estado de São Paulo em 

habitantes de Cidade Tiradentes encontram-se em 
situação de alta vulnerabilidade social, enquanto o 
Município de São Paulo apresenta o percentual de 16,4%. 
Pode-se dizer, então, que Cidade Tiradentes é região de 
grande vulnerabilidade. A exclusão e desigualdade sociais 
são significativas neste território.

Há de se levar em conta também que os jovens representam 
grande parte da população de Cidade Tiradentes (27,9% 
dos habitantes pertencem à faixa etária de 0 a 14 anos), 
enquanto os idosos podem ser considerados minoria 
(5,8% dos habitantes possuem mais de 60 anos), aspecto 
de fundamental importância para a compreensão do 
perfil populacional de Cidade Tiradentes.

A população de Cidade Tiradentes apresenta um perfil 
socioeconômico de baixa renda: o rendimento domiciliar 
per capita é de aproximadamente R$500,00, e é 
considerado um dos piores desempenhos apresentados 
em todo o Município de São Paulo. Entre os anos 2000 
e 2010 a população desta Subprefeitura apresentou 
melhorias associadas a sua escolaridade e longevidade, 
no entanto, o perfil sócio-econômico mantêm-se 
praticamente estável (poucas mudanças referentes à 
renda familiar), tal fenômeno justifica, ao menos em 
parte, o 2º pior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 
do Município de São Paulo. 

grupos de vulnerabilidade social a partir de uma combinação entre as 
dimensões demográfica e socioeconômica. Fonte: (http://indices-ilp.
al.sp.gov.br/view/pdf/ipvs/principais_resultados.pdf
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População total e densidade demográfica, 1980 a 2010 Taxa de crescimento populacional, 2000 a 2010

Fonte: IBGE - Censos 1980, 1991, 2000 e 2010 Fonte: IBGE - Censos 2000 e 2010
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É importante observar, também, que o território de Cidade 
Tiradentes apresenta baixa oferta de empregos formais: 
enquanto a população da Subprefeitura representa 1,9% 
da total do Município, a oferta de empregos formais é de 
apenas 0,2% e, como resultado, a relação entre empregos 
formais e habitante em idade ativa e com mais de 10 anos 
é de apenas 0,03, enquanto o índice municipal é de 0,41. 
Pode-se dizer que tal panorama contribui negativamente 
para a empregabilidade da população de Cidade 
Tiradentes, da qual apenas 43% encontra-se em situação 
ocupacional ‘ocupada’; o índice do Município é de 49%.

Neste sentido, é interessante a promoção de políticas 
públicas que contribuam para a capacitação profissional 
de Cidade Tiradentes. Atualmente, existem na 
Subprefeitura 2 escolas técnicas, responsáveis por 1.936 
matrículas (2013) e com enfoque principalmente no 
eixo tecnológico “Ambiente e Saúde” (1.214 matrículas), 
aspecto interessante, uma vez que próximo às escolas 
encontra-se o Hospital Cidade Tiradentes. 

Pouco a pouco, as atividades econômicas ganham espaço 
em Cidade Tiradentes, estruturadas principalmente 
no âmbito da informalidade, alternativa à baixa oferta 
de empregos formais em uma Subprefeitura de perfil 
sócio-econômico baixo. Referente a isso, em busca de 
alternativas à situação legal de Cidade Tiradentes, a Lei 
de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (LPUOS), Lei 
16.402, de 22 de Março de 2016 no Município de São 
Paulo reconhece considerável parcela das Zonas Especiais 
de Interesse Social (ZEIS), demarcadas pelo PDE, como 
Zona Mista de Interesse Social (ZMIS) e Zona Mista de 

Interesse Social Ambiental (ZMISa), consagrando-se como 
instrumento urbanístico possibilitador da mudança local e 
da regularização das atividades econômicas já existentes.  
Além disso, o Plano Diretor Estratégico do Município de 
São Paulo (PDE 2014) demarca em Cidade Tiradentes o 
Perímetro de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico 
Jacu-Pêssego e áreas de influência existentes e previstas 
dos Eixos de Estruturação da Transformação Urbana, 
medidas que buscam a promoção do desenvolvimento 
econômico local. 

Cidade Tiradentes é composta por população em 
situação de alta vulnerabilidade social e marcadamente 
jovem (27,9% entre 0 e 14 anos; 5,8% com mais de 60 
anos). Assim sendo, as demandas por serviços públicos 
estão fortemente associadas às atividades e programas 
organizados pela Secretaria Municipal de Assistência 
e Desenvolvimento Social (SMADS), hoje insuficientes 
frente à demanda deste território.   

Segundo SMADS, em 2014 a capacidade de atendimento 
da rede socioassistencial em relação à demanda 
apresentada pelo Cadastro Único em Cidade Tiradentes 
era inferior à capacidade apresentada pelo Município, 
isso quando consideradas as faixas etárias de 6 a 14 anos 
(7,95%; Município: 12,68%) e idosos acima dos 60 anos 
(22,48%; Município: 25,69%). É interessante notar que, 
para os jovens entre 15 e 17 anos o atendimento é de 
17,55%, superior à média da capital (13,55%).  

Sobre os Serviços de Saúde, Cidade Tiradentes possui 1 
Unidade Básica de Sáude (UBS) para cada 20.000 habitantes 

desde 2000, superando assim o índice apresentado pelo 
Município (1 UBS/25.000 habitantes). Contudo, ainda 
há a necessidade de novas UBSs na Subprefeitura, em 
especial em setores de maior densidade e vulnerabilidade 
social. Sobre os serviços oferecidos pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS), a Subprefeitura apresentou o índice de 1,05 
leito SUS/1.000 habitantes em 2010, valor muito abaixo 
da média apresentada pelo Município no mesmo ano 
(1,61 leito SUS/1.000 habitantes). O Hospital Municipal 
Cidade Tiradentes, inaugurado em 2007, é o principal 
equipamento público de saúde da região. 

Em relação ao atendimento prestado pelo Serviços de 
Educação, a análise das frequências bruta (pessoas 
de determinada faixa etária que frequentam a escola) 
e líquida (pessoas de determinada faixa etária que 
frequentam a escola no nível de ensino adequado a sua 
idade) registradas nos estabelecimentos de ensino de 
Cidade Tiradentes permite identificar a semelhança em 
relação aos comportamento apresentado pelo Município 
para a faixa etária de 6 a 17 anos; para a faixa etária de 0 a 
5 anos a frequência de pessoas que frequentam a escola 
(frequência bruta) em Cidade Tiradentes é de 3,75%, 
enquanto no Município como um todo a frequência é 
de 4,50%. É identificada ainda a demanda por Centros 
de Educação Infantil (CEI) em Cidade Tiradentes, com 
demanda cadastrada de 359 vagas em creche no ano de 
2014.  

Segundo análises, apenas 9,07% da população de Cidade 
Tiradentes vive a mais de 1 quilômetro de distância de 
equipamentos públicos de cultura, dado que demonstra 
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Empregos formais por habitante Participação dos empregos formais em relação ao MSP

Exclui Administração Pública; População em Idade Ativa, acima de 10 anos

Percentual de domicílios com mais de 3 moradores por dormitório Participação dos domicílios sobre o total de domicílios do território

Exclui Administração Pública

Condição de inadequação domiciliar Participação de domicílios em favelas

Fonte: IBGE - Censos 2000 e 2010 Fonte: Secretaria Municipal de Habitação (SEHAB)

Fonte: IBGE, Censo Demográfico; Ministério do Trabalho e Emprego - Rais Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego - Rais
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a homogeneidade com que esses equipamentos estão 
distribuídos ao longo da Subprefeitura.  Sobre isso, 
ressalta-se a importância dos Centros Educacionais 
Unificados (CEUs) Inácio Monteiro e Água Azul, o Centro 
de Formação Cultural Cidade Tiradentes (CFCCT) e o 
Instituto Pombas. Também é interessante mencionar a 
previsão de implementação do Território CEU na Rua 
Alexandre Davidenko ao longo dos próximos anos. 

Sobre Esporte e Lazer é constatada a baixa oferta 
de serviços em toda a Subprefeitura: cerca de 43% 
da população reside a mais de 1 quilômetro desses 
equipamentos, evidenciando a necessidade da melhoria 
dos serviços públicos voltados ao Esporte e Lazer em 
Cidade Tiradentes.  

Em relação ao uso da terra, o Cadastro Territorial Predial 
de Conservação e Limpeza (TPCL) abarca apenas pequena 
parcela do território de Cidade Tiradentes: a maior parte 
da Subprefeitura encontra-se em situação fundiária 
irregular.

O quadro habitacional de Cidade Tiradentes atual é em 
parte constituído pelo crescimento urbano desordenado 
que se dá, principalmente, através da ocupação de áreas 
verdes e livres e em parte condicionado pelos edifícios 
habitacionais de interesse social construídos pelo poder 
público. Sobre o território constituído por loteamentos 
irregulares e favelas, é possível dizer: Cidade Tiradentes 
apresenta índice relativamente baixo de domicílios em 
favela, apenas 5,6% em 2010 (No Município de São Paulo 
a relação é de 10,8% em 2010). No entanto, é constatado 

pela Secretaria da Coordenação das Subprefeituras (SMSP) 
que cerca de 1.373 pessoas vivem em áreas de risco, sendo 
grande parte deles moradores de favelas: Maravilhas, 
Gráficos e Vilma Flor são exemplos. Além disso, segundo 
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 
2010), 9,5% dos domicílios encontram-se em condição 
de inadequação domiciliar (mais de 3 moradores por 
dormitório), a média municipal é de 7,9%. Dessa maneira, 
subentende-se que a inadequação domiciliar não se 
restringe às favelas. Por fim, Cidade Tiradentes apresenta 
baixo índice de vacância de domicílios (imóveis vagos), 
cerca de 3,5% em 2010 segundo o IBGE, enquanto o 
Município de São Paulo apresentou índice de vacância de 
7,5%.

Frente a isso, a Secretaria Municipal da Habitação (SEHAB)2 
conduz atualmente diversos projetos de regularização 
fundiária, estando a maior parte deles em andamento 
e voltada especialmente aos loteamentos irregulares da 
Subprefeitura. É importante que os projetos atuais sejam 
concluídos, mas também que o programa como um todo 
seja fortalecido e responda às demandas deste território, 
majoritariamente em situação fundiária irregular. Em 
relação à provisão habitacional, há também alguns projetos 
voltados à urbanização de favelas e construção de novas 
unidades habitacionais, grande parte deles vinculada ao 
Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) do Governo 
Federal. Neste sentido, o Plano Diretor Estratégico do 
Município de São Paulo (PDE) e a Lei de Parcelamento, Uso 
e Ocupação do Solo contribuem para o equacionamento da 
questão habitacional de Cidade Tiradentes.

2. Fonte: http://www.habisp.inf.br/

Em suma, alguns dos grandes desafios de Cidade 
Tiradentes é entender as possibilidades e alternativas 
relacionados à regularização de seu território, ao 
equacionamento da questão habitacional associada à 
questão ambiental, à contenção do espraiamento urbano 
desordenado e à promoção da diversificação dos usos 
neste território.

A proporção de domicílios não conectados às redes 
gerais de água e esgoto diminuiu ao longo das últimas 
décadas no Município de São Paulo: os investimentos em 
infraestrutura de abastecimento e saneamento ambiental 
superaram o crescimento populacional registrado desde 
os anos 2000 na capital. No caso de Cidade Tiradentes, o 
padrão se mantém, no entanto, ainda é possível verificar 
que 7,5% dos domicílios não conectados à rede de esgoto 
e 0,5% não conectados à rede de água, comprometendo a 
prestação de serviços ambientais por este território.

Em relação à mobilidade urbana, Cidade Tiradentes 
encontra-se entre as Subprefeituras com maior incidência 
de deslocamentos casa-trabalho com duração de mais 
de uma hora: cerca de 43% dos trabalhadores, enquanto 
o percentual no Município é cerca de  21,8%. Além 
da baixa oferta de empregos formais na região, outro 
fator importante que contribui para o tempo gasto em 
deslocamentos é a precariedade apresentada pelo sistema 
viário e mobilidade urbana de Cidade Tiradentes: apenas 
5,9% de suas vias são estruturais, somente 0,4% das vias 
contam com faixa exclusiva de ônibus e a Subprefeitura 
atualmente não conta com nenhum corredor de ônibus 
ou modalidade alternativa de transporte de média ou alta 
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Proporção de domicílios não conectados à rede geral de água e esgoto Percentual de trabalhadores que gastam mais de uma hora no deslocamento casa - trabalho, 2010

Participação do número de viagens diárias dos residentes por modos de transporte principal, 2007

Fonte: Metrô. Pesquisa Origem e Destino, 2007.

Fonte: IBGE - Censo Demográfico, 2000 e 2010 Fonte: IBGE - Censo 2010
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capacidade. É importante que se tenha claro tratar-se 
de região em que apenas 8,2% das viagens diárias totais 
são por modo de transporte individual, cerca de 58% 
das viagens diárias totais são por modos de transporte 
coletivo e 33,9% a pé: os dados corroboram a precisão por 
investimentos em sistema de transporte público e coletivo 
na região. Em São Paulo como um todo, os deslocamentos 
por modo de transporte coletivo é de 37,1%, seguidos do 
modo a pé 31,6% e modo individual 30,6%.

Cidade Tiradentes está estruturada por três principais 
vias: Estrada do Iguatemi, Rua Inácio Monteiro e Avenida 
dos Metalúrgicos. A primeira é responsável pela conexão 
regional e pelo acesso à Linha Coral CPTM em Guaianases; 
A segunda é responsável por atender a região da COHAB 
Prestes Maia, Inácio Monteiro e Vila Yolanda; A terceira é 

responsável por atender a região sudeste e nela concentra-
se a maior parte dos principais serviços e equipamentos, 
entre eles: Terminal Central de Cidade Tiradentes, Hospital 
Municipal de Cidade Tiradentes e o CEU Água Azul. A 
carência por vias estruturais é um impeditivo em Cidade 
Tiradentes, dificultando a ampliação de passeios públicos, 
implantação de mobiliário urbano e até a regularização do 
comércio, por exemplo. Portanto, é fundamental que se 
executem ações sobre o sistema viário que possibilitem os 
deslocamentos internos, a conexão com demais regiões 
do Município e melhorias do espaço público.   

O Plano Diretor Estratégico do Município de São 
Paulo aponta como diretrizes à mobilidade urbana e 
infraestrutura de Cidade Tiradentes, entre outras, a 
implantação da Linha do Monotrilho Vila Prudente - 

Cidade Tiradentes, os Corredores de Ônibus Municipal 
Itaim Paulista - São Mateus e  Itaquera - São Mateus, 
melhoramentos viários na Rua Inácio Monteiro, Avenida 
dos Metalúrgicos e Estrada do Iguatemi e a implementação 
de coletores tronco na região nordeste e central de Cidade 
Tiradentes. 

Do ponto de vista ambiental, destacam-se importantes 
maciços florestais em Cidade Tiradentes, tais como o 
Parque Municipal Vila do Rodeio, criado para preservar 
parte das nascentes do Córrego do Rodeio e da mata 
remanescente em estágio de regeneração; o Parque 
Municipal da Ciência, com vegetação composta 
predominantemente por remanescente de Mata Atlântica 
em estágio inicial de regeneração; o Parque Municipal 
Linear da Consciência Negra, criado, especialmente, 

Percentual da população residente distante a mais de 1 km de parques, 2010 Cobertura vegetal e áreas verdes públicas por habitante, 2014. Cobertura vegetal total considera a área 
total de vegetação arbórea e rasteira classificada por imagem de satélite. O Índice de Parques e Áreas 
Verdes considera a totalidade das áreas dos parques municipais e estaduais existentes, além das áreas 
ajardinadas em praças, canteiros, avenidas e em próprios municipais.

Fonte: SVMA. Parques, 2014; IBGE. Censo Demográfico, 2010 Fonte: IBGE - Censo 2010
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para preservar as nascentes do Córrego Itaquera e da 
Mata Atlântica em estágio inicial de regeneração; a 
Área de Proteção Ambiental Iguatemi, situada entre 
conjuntos habitacionais, em grande terreno pertencente 
à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano 
(CDHU)3.  Também é importante notar que a Subprefeitura 
trata-se de região de cabeceiras e, assim sendo, é marcada 
pela presença de cursos d’água. 

É importante mencionar o processo de ocupação das 
áreas verdes e livres, em especial das margens dos 
córregos, que se dá atualmente em Cidade Tiradentes. 
Assim sendo, são de fundamental importância as políticas 
voltadas à provisão universal do saneamento ambiental, 
aspecto importante para a manutenção da prestação de 
serviços ambientais da área. Tais diretrizes são, inclusive, 
previstas pelo Plano Diretor de 2014. 

Sobre o Sistema de Áreas Verdes e Espaços Livres 
existentes na Subprefeitura, é dado que apenas 10,9% 
da população reside a mais de 1 quilômetro de parques 
(Média Municipal: 53,3%), indicativo da boa distribuição 
dos parques em Cidade Tiradentes. Contudo, o acesso 
a esses equipamentos ainda é pouco qualificado e 
dificultoso, uma vez que a Subprefeitura apresenta um 
índice de apenas 18,3 árvores/quilômetro de via (Média 
Municipal: 37,3 árvores/quilômetro de via), revelando a 
relativa baixa arborização viária; além disso, é possível 

3. Localizada próxima à APA Parque e Fazenda do Carmo, criada por 
meio da Lei Estadual nº 8.274 de 2 de abril de 1993, com o objetivo de 
proteger o pequeno fragmento de Mata Atlântica, que abriga espécies 
da fauna local e manter o microclima das áreas em torno dele.

destacar a topografia acidentada e passeios públicos 
desqualificados como agravantes. Segundo o IBGE e 
a Secretaria Municipal de Esportes (SEME), 43% da 
população não possui acesso próximo a equipamentos de 
esporte e lazer. 

Em relação à cobertura vegetal, índice que considera a 
área total de vegetação arbórea e rasteira classificada 
por imagem de satélite, Cidade Tiradentes apresenta 
22 m²/habitante, bem abaixo do índice apresentado 
pelo Município de São Paulo 54 m²/habitante. Quanto 
ao índice de parques e áreas verdes, indicador que 
considera a totalidade das áreas dos parques municipais 
e estaduais existentes, além das áreas ajardinadas em 
praças, canteiros, avenidas e áreas verdes de propriedade 
do Município, o território apresenta 4,9 m²/habitante, 
índice abaixo da média paulistana, equivalente a 14,1 m²/
habitante.

Em suma, é possível afirmar que, apesar da existência 
de grandes maciços verdes, parques e áreas de proteção 
ambiental, o espaço público de Cidade Tiradentes ainda 
pode ser classificado como árido e pouco receptivo à 
permanência, aspecto que corrobora a precisão por 
investimentos públicos voltados à qualificação de suas 
áreas livres e espaços de convivência, assim como à 
preservação e conservação das condições naturais 
dos elementos e processos que compõem os sistemas 
ambientais da Subprefeitura.  

Desafios da Subprefeitura

A Subprefeitura de Cidade Tiradentes é marcada pela 
precariedade urbana e vulnerabilidade social e em 
território de prestação de serviços ambientais. Por sua 
condição periférica, incorpora problemas estruturais 
e comuns às demais regiões de bordas do Município, 
no entanto, os materializa de maneira muito particular, 
reflexo e parte do processo de urbanização sem paralelo 
em toda a capital paulista. Assim sendo, muitos são 
os desafios em busca de melhor qualidade de vida, da 
diminuição das desigualdades e vulnerabilidades sociais, 
da qualificação e estruturação urbanas, da recuperação 
ambiental e da preservação dos ecossistemas naturais. 

Sob o ponto de vista Social, Cidade Tiradentes apresenta 
evoluções em relação à longevidade e escolaridade, 
contudo, a renda mantém-se estagnada. Assim sendo, 
ressalta-se a precisão por políticas voltadas à distribuição 
de renda e também à empregabilidade desta população. 
Também é importante notar que considerável parcela 
dos moradores de Cidade Tiradentes encontram-se em 
situação de alta vulnerabilidade social, assim sendo, o 
combate às desigualdades sociais é fundamental neste 
território, marcadamente jovem.  

Além disso, tendo em vista a baixa oferta de empregos 
formais, o baixo perfil de renda da população, as atividades 
informais que se dão no território e a predominância do 
uso residencial em Cidade Tiradentes, é necessário a 
promoção de políticas públicas que contribuam para a 
capacitação profissional da população, a legalização das 
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atividades já existentes e a implementação de incentivos 
à diversificação de usos no território, fundamental para o 
Desenvolvimento Econômico local.

A importância Ambiental associada à Cidade Tiradentes é 
evidente, localizada em região de cabeceiras e permeada 
por importantes maciços verdes, atualmente responsável 
pela prestação de serviços ambientais. Sobre o tema, 
é importante mencionar o processo de ocupação e 
espraiamento urbano desordenado sobre áreas verdes e 
livres, algumas delas protegidas por lei, e a depreciação 
ambiental de importantes maciços verdes que se dá 
em Cidade Tiradentes. Assim sendo, é de importância 
a implementação de políticas públicas voltadas à 
preservação e conservação das condições naturais 
dos elementos e processos que compõem os sistemas 
ambientais da Subprefeitura.  

De maneira geral, o Acesso a Serviços e Equipamentos 
Públicos na Subprefeitura é precário, insuficiente frente 
às necessidades de Cidade Tiradentes, tendo sido 
constatadas demandas específicas por unidades básicas 
de saúde (UBS), creches (CEI), equipamentos de lazer 
e esportes e, em especial, por atividades e programas 
referentes à assistência social, principalmente por tratar-
se de território em que considerável parcela populacional 
encontra-se em situação de alta vulnerabilidade social. Um 
dos aspectos positivos referentes ao tema é a existência 
de equipamentos culturais e parques distribuídos e a 
homogeneidade com que os mesmos estão distribuídos 
pelo território. Contudo, é importante a ampliação de sua 
capacidade de atendimento, pela melhoria nas condições 

de acesso, por exemplo, pela de melhoria na conectividade 
viária e sistema de transporte público, adequação de 
calçadas, implantação de mobiliários urbanos, iluminação 
pública de qualidade e arborização de vias.

Sobre a Moradia e Uso do Solo, constata-se que a 
regularização fundiária é grave problema em Cidade 
Tiradentes: a Subprefeitura encontra-se majoritariamente 
em situação fundiária irregular. Especificamente sobre 
a Moradia, é possível dizer que se trata de território 
ainda em processo de crescimento e espraiamento 
desordenado, fenômeno responsável pela ocupação de 
áreas verdes e livres, e, apesar de contar apenas com 
algumas favelas, apresenta alto índice de inadequação 
domiciliar, entendendo que não se trata de problema 
associado unicamente a este tipo de assentamento. 
Em suma, é importante que se entenda os desafios 
relacionados, por exemplo, à regularização fundiária, ao 
equacionamento da questão habitacional (urbanização 
e provisão habitacional também àqueles em situação de 
risco, por exemplo), à contenção do espraiamento urbano 
e à conservação ambiental além de incentivos e políticas 
voltadas à diversificação do uso do solo em Cidade 
Tiradentes. 

A Infraestrutura e a Mobilidade Urbanas são assuntos 
importantes ao território de Cidade Tiradentes. A grande 
quantidade de tempo gasto nos deslocamentos casa-
trabalho; a precariedade do sistema viário; o transporte 
público coletivo ineficiente e a inexistência de modais 
alternativos; a conexão deficiente entre as diferentes 
regiões da Subprefeitura e também entre a Subprefeitura 

e demais regiões do Município; a universalização do 
saneamento ambiental, em especial a coleta e tratamento 
de esgoto e do acesso à água são alguns dos principais 
desafios às questões destes tema em Cidade Tiradentes. 
Tais questões requerem medidas que busquem a 
estruturação do sistema de mobilidade urbana como 
um todo, associando às melhorias do sistema viário 
alternativas que contemplem também os deslocamentos 
a pé e ofereça opções alternativas ao deslocamento 
através de transporte público e coletivo, em busca não só 
da prestação dos serviços urbanos básicos, mas também 
da valorização dos espaços públicos e do meio-ambiente. 
Por fim, salienta-se a importância de abordagens 
e proposições sistêmicas em Cidade Tiradentes: os 
problemas, apesar de suas particularidades, estão inter-
relacionados e influenciam a eficiência dos investimentos 
e políticas públicas realizadas nos diversos campos de 
atuação. A precariedade é complexa e a vulnerabilidade 
social é marcante, panorama que exige abordagem 
criativa e que contemple as particularidades e evolução 
histórica apresentadas pelo local. 

Diretrizes da Subprefeitura 

Para enfrentar os desafios, ora expostos, as diretrizes 
prioritárias de Cidade Tiradentes são:

• Atender demanda por equipamentos e serviços públicos,
visando o combate das desigualdades sociais;
• Ativar economicamente o território, promovendo a 
qualificação profissional, legalizando e incentivando as 
atividades econômicas em Cidade Tiradentes;
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• Ampliar e qualificar o sistema de mobilidade urbana e a
malha viária eliminando gargalos e nós viários;
• Implantar e qualificar sistemas de percursos de pedestres 
e ciclovias, com melhorias nas calçadas, travessias sobre 
córregos e percursos que fracionem as grandes quadras 
e glebas;
• Solucionar questão habitacional e urbanística, 
promovendo infraestrutura adequada;
• Ampliar a cobertura de abastecimento de água com 
qualidade e sem interrupções; a coleta, tratamento 
e disposição adequada dos efluentes; as redes de 
águas pluviais; e a coleta, tratamento e disposição final 
adequada dos resíduos sólidos, conforme o Plano de 
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos;
• Promover a regularização fundiária;
• Recuperar e preservar os ecossistemas naturais.
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LEI DE PARCELAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO (LEI NO 16.402/16)  
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Subprefeitura CIDADE TIRADENTESID 53 | ESTRADA DO IGUATEMI, AVENIDA SOUZA RAMOS E ARREDORES

Descrição
Perímetro compreendido entre a APA do Iguatemi, gleba 
de propriedade da Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano (CDHU), e a Avenida Souza Ramos. 
Perímetro abrange o Terminal Cidade Tiradentes e seus 
arredores, assim como trechos iniciais de Avenida dos 
Metalúrgicos, Rua dos Têxteis e parcela significativa da 
Estrada do Iguatemi.

A demarcação abarca as margens do Córrego Itaquera, 
estendendo-se desde a Ocupação Maravilhas até 
a Pedreira de Guaianases, divisa administrativa da 
Subprefeitura de Cidade Tiradentes. O perímetro margeia 
o Parque Municipal Vila do Rodeio. 
     
Caracterização
A demarcação da região compreende o Perímetro de 
Incentivo ao Desenvolvimento Econômico Jacú-Pêssego, 

demarcado pelo Plano Diretor Estratégico do Município 
de São Paulo (PDE, Lei Nº16.050/2014), considerada uma 
região de importância estratégica ao desenvolvimento 
econômico e aumento de oferta de serviços e empregos 
locais, visando a dinamização de usos na Subprefeitura.  

Em paralelo a isso, é prevista a implantação de Monotrilho 
Linha 15 do Metrô Vila Prudente / Cidade Tiradentes, 
contribuindo aos deslocamentos com origem e destino 
em Subprefeitura, em especial região de Estrada do 
Iguatemi e Avenida dos Metalúrgicos. Também é prevista a 
implantação de Corredor de Ônibus Municipal Perimetral 
Leste ao longo de Estrada do Iguatemi, responsável por 
conectar a Subprefeitura de São Miguel e Itaim Paulista 
à Subprefeitura de São Mateus. Tais investimentos 
em infraestrutura de transporte público coletivo de 
média-alta capacidade, podem contribuir também ao 
desenvolvimento econômico local e qualificação do 
território de Cidade Tiradentes como um todo. 

O perímetro abrange também assentamentos precários 
localizados às margens do Córrego Itaquera incorporados 
como ZEIS 1 pela Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação 
do Solo do Município de São Paulo (Lei Nº16.402/2016). 
Esses locais são marcados pela precariedade social, 
urbana e habitacional, com demanda por investimentos e 
oferta de serviços e equipamentos públicos. 
     
Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais; 
• Atender a população em situação de vulnerabilidade 

social, especialmente a população em área de risco; 
• Promover ações indutoras do desenvolvimento 
econômico local; 
• Qualificar os espaços livres públicos; 
• Promover a recuperação e conservação ambiental; 
• Solucionar os problemas de saneamento ambiental; 
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade de acordo com o 
Plano de Mobilidade de São Paulo - PLANMOB; 
• 4Promover o atendimento habitacional e a regularização 
fundiária.   

Diretrizes
• Incentivo às atividades comerciais, à prestação de 
serviços e geração de emprego locais;
• Saneamento ambiental do Córrego Itaquera, assim 
como o tratamento paisagístico de suas margens e demais 
áreas ambientalmente degradadas;
• Adequação de usos existentes e futuros ao caráter 
ambiental apresentado pela localidade, objetivando a 
preservação de Córrego Itaquera e áreas verdes livres;
• Melhoria e qualificação dos espaços públicos através, 
por exemplo, de melhorias de calçadas e áreas verdes, 
implantação de mobiliário urbano, a promoção de 
melhoria na iluminação pública e arborização viária;
• Melhoria e qualificação de sistema viário, tal como a de 
travessias de pedestres;
• Implantação de Monotrilho Linha 15 do Metrô Vila 
Prudente / Cidade Tiradentes;
• Implantação de Corredor de Ônibus Municipal 
Perimetral Leste;
• Desenvolvimento de Plano de Comunicação e realização 
de debate público sobre o planejamento e implementação 
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de rede cicloviária em Subprefeitura de Cidade Tiradentes.
     
Secretarias Envolvidas
SMS;SMADS;SMSP;SMC;SMDU;SEME;SE-
HAB;SIURB;SES;SDTE;SVMA;SMT;SME.

Atores Envolvidos
FUNDURB;CET;COHAB;SP Obras;SP TRANS;Ilume.CETES-
B;Sabesp;ELETROPAULO;METRÔ.
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Subprefeitura CIDADE TIRADENTESID 54 | CÓRREGO ITAQUERA

Descrição
O perímetro compreende as margens direita e esquerda 
de Córrego Itaquera, estendendo-se do Terminal Cidade 
Tiradentes ao cruzamento da Estrada do Iguatemi com 
a Rua Inácio Monteiro. Compreende, também, a APA 
do Iguatemi, gleba de propriedade da Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU).
     
Caracterização
O perímetro está compreendido na Macrozona de 
Proteção e Recuperação Ambiental, demarcada pelo 
Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo 
(PDE, Lei Nº16.050/2014) e, assim sendo, deve prezar 
pela manutenção dos serviços ambientais prestados 
pelos sistemas ambientais existentes, pela proteção da 
biodiversidade e pela compatibilização de uso do solo 
urbano com as condicionantes ambientais, topográficas e 
geológicas locais, por exemplo.

Em relação a isso, segundo o Plano Municipal da Mata 
Atlântica (PMMA) do Município de São Paulo, a localidade 
demarcada abriga remanescentes do bioma Mata 
Atlântica. Além disso, setor desta região está demarcada 
como ZEPAM pela Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação 
do Solo do Município de São Paulo (Lei Nº16.402/2016) 
e, segundo o Plano Diretor Estratégico do Município de 
São Paulo, encontra-se em processo de planejamento o 
Parque Municipal APA do Iguatemi, com implementação 
prevista em gleba de propriedade da Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), 
demarcada como área de proteção ambiental (APA) pela 
Lei Estadual nº 8.274 de 2 de abril de 1993.

A região demarcada abrange assentamentos precários 
localizados às margens do Córrego Itaquera incorporados 
como ZEIS 1 pela Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação 
do Solo do Município de São Paulo (Lei Nº16.402/2016). 
A relação entre as ocupações existentes e o Córrego 
Itaquera se dá de maneira precária, corroborando para a 
manutenção da péssima qualidade de vida de população 
moradora das ocupações e a degradação ambiental de 
curso d’água e suas margens. 

O perímetro localiza-se em região estratégica ao 
desenvolvimento urbano e econômico de Cidade 
Tiradentes, para a qual há previsão de implantação 
de Corredor de Ônibus Municipal Perimetral Leste e 
Monotrilho Linha 15 do Metrô Vila Prudente / Cidade 
Tiradentes, além do já existente Terminal Cidade 
Tiradentes e incentivos econômicos previstos pelo Plano 
Diretor Estratégico do Município de São Paulo. 

Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais; 
• Atender a população em situação de vulnerabilidade 
social, especialmente a população em área de risco; 
• Qualificar os espaços livres públicos; 
• Implantar os parques planejados; 
• Promover a recuperação e conservação ambiental; 
Solucionar os problemas de saneamento ambiental; 
• Promover o atendimento habitacional e a regularização 
fundiária.   

Diretrizes
• Saneamento ambiental do Córrego Itaquera, assim 
como o tratamento paisagístico de suas margens e demais 
áreas ambientalmente degradadas;
• Conservação, manejo, fiscalização e recuperação de 
vegetação nativa e da biodiversidade da Mata Atlântica;
• Adequação de usos existentes e futuros ao caráter 
ambiental apresentado pela localidade, objetivando a 
preservação de Córrego Itaquera e áreas verdes livres;
• Melhoria e qualificação dos espaços públicos através, 
por exemplo, de melhorias de calçadas e áreas verdes, 
implantação de mobiliário urbano, a promoção de 
melhoria na iluminação pública e arborização viária;
• Implantação de Parque Municipal APA do Iguatemi, 
seguindo a diretriz apresentada pelo Plano Diretor 
Estratégico do Município de São Paulo.
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Secretarias Envolvidas
SMS;SMADS;SMSP;SMC;SMDU;SEME;SE-
HAB;SIURB;SES;SDTE;SVMA;SMT;SME.

Atores Envolvidos
FUNDURB;CET;SP Obras;Ilume.CETESB;Sabesp;ELETRO-
PAULO.
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Subprefeitura CIDADE TIRADENTESID 55 | SETOR G, SETOR FERROVIÁRIOS E ARREDORES

Descrição
O perímetro compreende a ocupação Maravilhas, o 
Terminal Cidade Tiradentes, o Setor G e Setor Ferroviários 
de Subprefeitura de Cidade Tiradentes. 
Estende-se de Rua Coração de Maçã, proximidades de 
margem direita de Córrego Itaquera, a Rua Edmundo 
Orioli, restringindo-se à região compreendida entre o 
Parque Municipal da Ciência, o Parque Municipal da 
Consciência Negra e a Rua dos Têxteis. 
Região compreende os conjuntos habitacionais Santa 
Etelvina I, Santa Etelvina VI-A e Santa Etelvina VII-A.     
    
Caracterização
O perímetro está compreendido na Macrozona de 
Proteção e Recuperação Ambiental, demarcada pelo 
Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo 
(PDE, Lei Nº16.050/2014) e, assim sendo, deve prezar 
pela manutenção dos serviços ambientais prestados 

pelos sistemas ambientais existentes, pela proteção da 
biodiversidade e pela compatibilização de uso do solo 
urbano com as condicionantes ambientais, topográficas e 
geológicas locais, por exemplo.

A região demarcada abrange assentamentos precários 
localizados às margens do Córrego Itaquera, incorporados 
como ZEIS 1 pela Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação 
do Solo do Município de São Paulo (Lei Nº16.402/2016). 
A relação entre as ocupações existentes e o Córrego 
Itaquera se dá de maneira precária, corroborando para a 
manutenção da péssima qualidade de vida de população 
moradora das ocupações e a degradação ambiental de 
curso d’água e suas margens. 

O perímetro abarca parcelas do território de Cidade 
Tiradentes conhecidas como Setor G e Setor Ferroviários, 
constituídos basicamente por grandes conjuntos 
habitacionais promovidos pelo poder público, em especial 
durante as décadas de 1970, 1980 e 1990. As tipologias 
implantadas ao longo de todo o território acabam por 
configurar-se como grandes barreiras urbanas, uma 
vez que os grandes lotes são completamente murados. 
Além disso, há uma demanda pela diversificação de uso 
do solo, contribuindo ao aumento de oferta de serviços 
e comércios locais. Parte dos grandes muros foram 
convertidos em pequenos comércios. Referente a isso, a 
Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo demarca 
quase a totalidade deste perímetro como ZMISa, a 
qual contempla a especificidade de assentamentos 
habitacionais populares regularizados conjugados ou não 
com usos não residenciais, localizados na Macrozona de 

Proteção e Recuperação Ambiental, com parâmetros de 
ocupação compatíveis às diretrizes da referida macrozona.  

A combinação entre topografia acidentada, grandes lotes 
murados, grandes parques urbanos e um sistema viário 
deficitário acarreta dificuldades à mobilidade urbana 
local. 
    
Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais; 
• Atender a população em situação de vulnerabilidade 
social, especialmente a população em área de risco; 
• Promover ações indutoras do desenvolvimento 
econômico local; 
• Qualificar os espaços livres públicos; 
• Solucionar os problemas de saneamento ambiental; 
• Promover a coleta e destinação de resíduos sólidos; 
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade; 
• Promover o atendimento habitacional e a regularização 
fundiária.   

Diretrizes
• Incentivo às atividades comerciais, à prestação de 
serviços e geração de emprego locais;
• Saneamento ambiental do Córrego Itaquera, assim 
como o tratamento paisagístico de suas margens e demais 
áreas ambientalmente degradadas;
• Adequação de usos existentes e futuros ao caráter 
ambiental apresentado pela localidade;
• Melhoria e qualificação dos espaços públicos através, 
por exemplo, de melhorias de calçadas e áreas verdes, 
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implantação de mobiliário urbano, a promoção de 
melhoria na iluminação pública e arborização viária;
• Melhoria e qualificação de sistema viário, tal como a de 
travessias de pedestres; 
• Melhoria de parada final de ônibus próxima ao Parque 
Municipal da Consciência Negra;     
• Promover a coleta regular e destinação de resíduos 
sólidos na região, especialmente em entorno de ocupação 
Maravilhas.   
    
Secretarias Envolvidas
SMPED;SMADS;SMDU;SMDHC;SEME;SMG;SE-
HAB;SIURB;SEL;SMSU;SES;SDTE;SVMA;SMT.

Atores Envolvidos
FUNDURB;CET;COHAB;SP Obras;SP TRANS;Ilume.CETES-
B;Sabesp;ELETROPAULO.
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Subprefeitura CIDADE TIRADENTESID 56 | MARAVILHAS, CÓRREGO ITAQUERA E ARREDORES

Descrição
O perímetro compreende as margens direita e esquerda 
de Córrego Itaquera, estendendo-se de Rua Luis Carlos 
Libay ao Terminal Cidade Tiradentes. Compreende, 
também, a região entre a Rua Coração de Maçã e Rua 
Moisés Corena.
    
Caracterização
O perímetro está compreendido na Macrozona de 
Proteção e Recuperação Ambiental, demarcada pelo 
Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo 
(PDE, Lei Nº16.050/2014) e, assim sendo, deve prezar 
pela manutenção dos serviços ambientais prestados 
pelos sistemas ambientais existentes, pela proteção da 
biodiversidade e pela compatibilização de uso do solo 
urbano com as condicionantes ambientais, topográficas e 
geológicas locais, por exemplo.

A região demarcada abrange assentamentos precários 
localizados às margens do Córrego Itaquera, incorporados 
como ZEIS 1 pela Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação 
do Solo do Município de São Paulo (Lei Nº16.402/2016). 
A relação entre as ocupações existentes e o Córrego 
Itaquera se dá de maneira precária, corroborando para a 
manutenção da péssima qualidade de vida de população 
moradora das ocupações e a degradação ambiental de 
curso d’água e suas margens. 

A Rua Moisés Corena, responsável pelo acesso à Ocupação 
Maravilhas, caracteriza-se pelo intenso uso pedonal 
e presença de comércios locais. No entanto, como a 
estrutura viária atual local não é suficiente às demandas 
locais, verificam-se conflitos de usos entre pedestres, o 
trânsito de veículos e a atividade comercial local.

Próxima ao Terminal Cidade Tiradentes, a localidade 
configura-se como potencial centralidade comercial.
    
Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais; 
• Atender a população em situação de vulnerabilidade 
social, especialmente a população em área de risco; 
• Promover ações indutoras do desenvolvimento 
econômico local; 
• Qualificar os espaços livres públicos; 
• Promover a recuperação e conservação ambiental; 
• Solucionar os problemas de saneamento ambiental; 
• Promover a coleta e destinação de resíduos sólidos;
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade; 

• Promover o atendimento habitacional e a regularização 
fundiária.   

Diretrizes
• Incentivo às atividades comerciais, à prestação de 
serviços e geração de emprego locais;
• Saneamento ambiental do Córrego Itaquera, assim 
como o tratamento paisagístico de suas margens e demais 
áreas ambientalmente degradadas;
• Adequação de usos existentes e futuros ao caráter 
ambiental apresentado pela localidade, objetivando a 
preservação de Córrego Itaquera e áreas verdes livres;
• Melhoria e qualificação dos espaços públicos através, 
por exemplo, de melhorias de calçadas e áreas verdes, 
implantação de mobiliário urbano, a promoção de 
melhoria na iluminação pública e arborização viária;
• Melhoria e qualificação de sistema viário, tal como a de 
travessias de pedestres;  
• Promover a coleta regular e destinação de resíduos 
sólidos na região, especialmente em entorno de ocupação 
Maravilhas.    
    
Secretarias Envolvidas
SMPED;SMADS;SMDU;SMDHC;SEME;SEHAB;SIURB;SEL;S
ES;SVMA;SMT.

Atores Envolvidos
FUNDURB;CET;SP Obras;SP TRANS;Ilume.CETESB;Sabesp.
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Subprefeitura CIDADE TIRADENTESID 57 | OCUPAÇÃO VILMA FLOR

Descrição
O perímetro compreende a Ocupação Vilma Flor, marginal 
à Rua Inácio Monteiro e próxima às ruas Igarapé da Bela 
Aurora e Vilma Flor. 
     
Caracterização
O perímetro abrange assentamentos precários localizados 
às margens de córrego existente, incorporados como ZEIS 
1 pela Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo 
do Município de São Paulo (Lei Nº16.402/2016). Esses 
locais são marcados pela precariedade social, urbana e 
habitacional, com demanda por investimentos e oferta de 
serviços e equipamentos públicos. 

Além disso, a relação entre as ocupações e o córrego se 
dá de maneira precária, corroborando para a manutenção 
da péssima qualidade de vida de população moradora das 
ocupações e a degradação ambiental de curso d’água e 

suas margens.

A ocupação Vilma Flor é contemplada por projeto 
desenvolvido pela Secretaria Municipal de Habitação 
(SEHAB) do Município de São Paulo. 
     
Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais; 
• Atender a população em situação de vulnerabilidade 
social, especialmente a população em área de risco; 
• Solucionar os problemas de saneamento ambiental; 
• Promover o atendimento habitacional e a regularização 
fundiária.   

Diretrizes
• Saneamento ambiental de córrego existente, assim 
como o tratamento paisagístico de suas margens e demais 
áreas ambientalmente degradadas;
• Melhoria e qualificação dos espaços públicos através, 
por exemplo, de melhorias de calçadas e áreas verdes, 
implantação de mobiliário urbano, a promoção de 
melhoria na iluminação pública e arborização viária.
     
Secretarias Envolvidas
SMS;SMADS;SMC;SMDU;SEME;SEHAB;SIURB;SES;SD-
TE;SME.

Atores Envolvidos
FUNDURB;SP Obras;Ilume.CETESB;Sabesp;ELETROPAULO.
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Subprefeitura CIDADE TIRADENTESID 58 | CONJUNTO BARRO BRANCO E REGIÃO DE VILA YOLANDA, JD. FÁTIMA E JD. PÉROLA

Descrição
Região de Conjunto Habitacional Barro Branco e Sítio 
Conceição e de Vila Yolanda, Jardim Fátima, Jardim Pérola I 
e II. Perímetro localiza-se próximo à divisa entre Município 
de São Paulo e Município de Ferraz de Vasconcelos, 
proximidades de Mata de Sete Cruzes. 
     

Caracterização
O perímetro está compreendido na Macrozona de 
Proteção e Recuperação Ambiental, demarcada pelo 
Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo 
(PDE, Lei Nº16.050/2014) e, assim sendo, deve prezar 
pela manutenção dos serviços ambientais prestados 
pelos sistemas ambientais existentes, pela proteção da 
biodiversidade e pela compatibilização de uso do solo 
urbano com as condicionantes ambientais, topográficas e 
geológicas locais, por exemplo.

Em relação a isso, segundo o Plano Municipal da Mata 
Atlântica (PMMA) do Município de São Paulo, a localidade 
demarcada abriga remanescentes do bioma Mata 
Atlântica, parte deles demarcado como ZEPAM pela Lei 
de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo do Município 
de São Paulo (Lei Nº16.402/2016). Além disso, trata-se 
de região onde localizam-se as cabeceiras de Ribeirão 
Guaratiba e afluentes de Córrego Itaquera e também 
Ribeirão Guaratiba. 

O perímetro contempla também a existência de 
assentamentos precários, estando alguns deles instalados 
em áreas de topografia acidentada, próximos a cursos 
d’água e, inclusive, em áreas de risco, tal como evidencia 
o Plano Diretor Estratégico. A precariedade manifestada 
a partir da relação entre assentamentos precários, 
topografia acidentada e cursos d’água corroboram a 
manutenção da péssima qualidade de vida de população 
moradora das ocupações e a degradação ambiental local.     

Maioritariamente, a área está demarcada como ZC-ZEIS, 
ZEIS 1 e ZEIS 2 pela Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação 
do Solo do Município de São Paulo (Lei Nº16.402/2016). 
Esses locais são marcados pela precariedade social, 
urbana e habitacional, com demanda por investimentos e 
oferta de serviços e equipamentos públicos. 

Referente aos equipamentos de importância, destaca-
se a existência de Centro de Formação Cultural de 
Cidade Tiradentes (CFCCT) e a previsão de implantação 
de Território CEU Cidade Tiradentes. O acesso a estes 
equipamentos, assim como a garantia de conexão ao 

restante do território, por população moradora desta 
localidade se dá principalmente através de Rua Inácio 
Monteiro. 
     
Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais; 
• Atender a população em situação de vulnerabilidade 
social, especialmente a população em área de risco; 
• Promover ações indutoras do desenvolvimento 
econômico local; 
• Qualificar os espaços livres públicos; 
• Atender a demanda por espaços livres públicos de lazer 
e esporte; 
• Promover a recuperação e conservação ambiental; 
• Solucionar os problemas de saneamento ambiental; 
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade; 
• Promover o atendimento habitacional e a regularização 
fundiária.   

Diretrizes
• Incentivo às atividades comerciais, à prestação de 
serviços e geração de emprego locais;
• Saneamento ambiental de cursos d’água existentes, 
assim como o tratamento paisagístico de suas margens e 
demais áreas ambientalmente degradadas;
• Conservação, manejo, fiscalização e recuperação de 
vegetação nativa e da biodiversidade da Mata Atlântica;
• Adequação de usos existentes e futuros ao caráter 
ambiental apresentado pela localidade;
• Melhoria e qualificação dos espaços públicos através, 
por exemplo, de melhorias de calçadas e áreas verdes, 
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implantação de mobiliário urbano, a promoção de 
melhoria na iluminação pública e arborização viária;
• Melhoria e qualificação de sistema viário, tal como a de 
travessias de pedestres; 
• Melhoria em sistema de transporte público e coletivo;
• Qualificar acesso ao Centro de Formação Cultural Cidade 
Tiradentes;
• Implantação de Território CEU;  
• Viabilizar melhor conexão entre região de Vila Yolanda, 
Jardim Fátima, Jardim Pérola 1 e 2 e o Território CEU 
Cidade Tiradentes.
     
Secretarias Envolvidas
SMPED;SMS;SMADS;SMSP;SMC;SMDU;SE-
ME;SEHAB;SIURB;SES;SDTE;SVMA;SMT;SME.

Atores Envolvidos
FUNDURB;CET;COHAB;SP Obras;SP TRANS;Ilume.CETES-
B;Sabesp;ELETROPAULO.
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Subprefeitura CIDADE TIRADENTESID 59 | TERRITÓRIO CEU CIDADE TIRADENTES

Descrição
O perímetro abarca o projeto de Território CEU Cidade 
Tiradentes desenvolvido pela Prefeitura do Município de 
São Paulo. 
O Território CEU será implantado na Rua Alexandre 
Davidenko, em região de conjunto habitacional Barro 
Branco e Ocupação Maravilhas, localizada na Rua Moisés 
de Corena. 
   
Caracterização
O perímetro está compreendido na Macrozona de 
Proteção e Recuperação Ambiental, demarcada pelo 
Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo 
(PDE, Lei Nº16.050/2014) e, assim sendo, deve prezar 
pela manutenção dos serviços ambientais prestados 
pelos sistemas ambientais existentes, pela proteção da 
biodiversidade e pela compatibilização de uso do solo 
urbano com as condicionantes ambientais, topográficas e 

geológicas locais, por exemplo.
Em relação a isso, segundo o Plano Municipal da 
Mata Atlântica (PMMA) do Município de São Paulo, a 
localidade demarcada abriga remanescentes do bioma 
Mata Atlântica e cursos d’água. Além disso, parte deste 
perímetro está demarcada como ZEPAM pela Lei de 
Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo do Município de 
São Paulo (Lei Nº16.402/2016).

Além disso, o Território CEU tem como objetivo principal 
atender as demandas por serviços públicos desta parcela 
da Subprefeitura de Cidade Tiradentes, promovendo a 
integração entre diferentes equipamentos municipais e 
qualificação dos espaços públicos. Trata-se de uma região 
marcada pela precariedade social, urbana e habitacional, 
que justificam a implementação deste equipamento. 
   
Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais; 
• Qualificar os espaços livres públicos; 
• Atender a demanda por espaços livres públicos de lazer 
e esporte; 
• Promover a recuperação e conservação ambiental.   

Diretrizes
• Implantação de Território CEU Cidade Tiradentes;
• Conservação, manejo, fiscalização e recuperação de 
vegetação nativa e da biodiversidade da Mata Atlântica;
• Tratamento paisagístico e preservação ambiental de 
cursos d’água, vegetação remanescente e áreas verdes; 
• Melhoria e qualificação dos espaços públicos através, 

por exemplo, de melhorias de calçadas e áreas verdes, 
implantação de mobiliário urbano, a promoção de 
melhoria na iluminação pública e arborização viária;
• Melhoria e qualificação de sistema viário, tal como a de 
travessias de pedestres;
• Viabilizar melhor conexão entre região de Vila Yolanda, 
Jardim Fátima, Jardim Pérola 1 e 2 e o Território CEU 
Cidade Tiradentes.
   
Secretarias Envolvidas
SECOM;SMPED;SMC;SMDU;SMDHC;SIUR-
B;SES;SVMA;SMT.

Atores Envolvidos
CET;SP Obras;SP TRANS;Ilume.ELETROPAULO.
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Subprefeitura CIDADE TIRADENTESID 60 | MATA DE SETE CRUZES E PARQUE MUNICIPAL DA CONSCIÊNCIA NEGRA

Descrição
O perímetro compreende o Parque Municipal da 
Consciência Negra, a Mata de Sete Cruzes e assentamentos 
precários localizados às margens e proximidades de 
córregos afluentes de Ribeirão Guaratiba, em região de 
divisa entre Município de São Paulo e Município de Ferraz 
de Vasconcelos.
   
Caracterização
O perímetro está compreendido na Macrozona de 
Proteção e Recuperação Ambiental, demarcada pelo 
Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo 
(PDE, Lei Nº16.050/2014) e, assim sendo, deve prezar 
pela manutenção dos serviços ambientais prestados 
pelos sistemas ambientais existentes, pela proteção da 
biodiversidade e pela compatibilização de uso do solo 
urbano com as condicionantes ambientais, topográficas e 
geológicas locais, por exemplo.

Em relação a isso, segundo o Plano Municipal da Mata 
Atlântica (PMMA) do Município de São Paulo, a localidade 
demarcada abriga remanescentes do bioma Mata 
Atlântica. Além disso, a região está demarcada como 
ZEPAM pela Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do 
Solo do Município de São Paulo (Lei Nº16.402/2016) e, 
segundo o Plano Diretor Estratégico do Município de 
São Paulo, encontra-se em fase de desenvolvimento o 
Parque Municipal Mata de Sete Cruzes, o qual participa da 
proposta de Corredor Ecológico Urbano Carmo - Nascentes 
do Aricanduva desenvolvido pela Secretaria Municipal do 
Verde e do Meio Ambiente (SVMA) no âmbito do Plano de 
Manejo do Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo 
(PNMFC).

O perímetro contempla também a existência de 
assentamentos precários, os quais permeiam os 
remanescentes florestais de importância desta região, 
estando alguns deles instalados em áreas de topografia 
acidentada, próximos a cursos d’água e, inclusive, em áreas 
de risco, tal como evidencia o Plano Diretor Estratégico. 
A precariedade manifestada a partir da relação entre 
assentamentos precários, topografia acidentada e cursos 
d’água corroboram a manutenção da péssima qualidade 
de vida de população moradora das ocupações e a 
degradação ambiental local.   

Maioritariamente, os assentamentos precários estão 
demarcados como ZEIS 1 pela Lei de Parcelamento, 
Uso e Ocupação do Solo do Município de São Paulo 
(Lei Nº16.402/2016). Esses locais são marcados pela 
precariedade social, urbana e habitacional, com demanda 

por investimentos e oferta de serviços e equipamentos 
públicos. 
   
Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais; 
• Atender a população em situação de vulnerabilidade 
social, especialmente a população em área de risco; 
• Qualificar os espaços livres públicos; 
• Implantar os parques em desenvolvimento; 
• Promover a recuperação e conservação ambiental; 
Solucionar os problemas de saneamento ambiental; 
• Promover o atendimento habitacional e a regularização 
fundiária.   

Diretrizes
• Saneamento ambiental de córregos existentes, assim 
como o tratamento paisagístico e recuperação ambiental 
de suas margens e demais áreas degradadas;
• Conservação, manejo, fiscalização e recuperação de 
vegetação nativa e da biodiversidade da Mata Atlântica;
• Adequação de usos existentes e futuros ao caráter 
ambiental apresentado pela localidade, objetivando a 
preservação de cursos d’água e áreas verdes livres;
• Melhoria e qualificação dos espaços públicos através, 
por exemplo, de melhorias de calçadas e áreas verdes, 
implantação de mobiliário urbano, a promoção de 
melhoria na iluminação pública e arborização viária;
• Implantação de Parque Municipal Mata de Sete Cruzes, 
seguindo a diretriz apresentada pelo Plano Diretor 
Estratégico do Município de São Paulo.
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Secretarias Envolvidas
SMADS;SMDU;SEHAB;SVMA.

Atores Envolvidos
FUNDURB;SP Obras;Ilume.CETESB;Sabesp;ELETROPAULO.
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Subprefeitura CIDADE TIRADENTESID 61 | OCUPAÇÃO 54º DP E EM MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS

Descrição
O perímetro abarca as ocupações vizinhas à 54º Delegacia 
de Polícia (DP) do Município de São Paulo e as ocupações 
existentes em dívida entre Município de São Paulo e de 
Ferraz de Vasconcelos. Trata-se de localidade próxima ao 
trecho final de Avenida dos Metalúrgicos e próxima a rua 
José de Araújo Plácido e rua dos Pedreiros. 

O perímetro abarca os conjuntos habitacionais Santa 
Etelvina III-A e Santa Etelvina IV-A.   
   
Caracterização
O perímetro está compreendido parcialmente na 
Macrozona de Proteção e Recuperação Ambiental, 
demarcada pelo Plano Diretor Estratégico do Município 
de São Paulo (PDE, Lei Nº16.050/2014) e parcialmente 
em área de proteção e recuperação de mananciais e, 
assim sendo, deve prezar pela manutenção dos serviços 

ambientais prestados pelos sistemas ambientais existentes, 
pela proteção da biodiversidade e pela compatibilização 
de uso do solo urbano com as condicionantes ambientais, 
topográficas e geológicas locais, por exemplo. 

O perímetro contempla também a existência de 
assentamentos precários, parte deles demarcados como 
ZEIS 1 pela Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do 
Solo do Município de São Paulo (Lei Nº16.402/2016). 
No entanto, parte significativa dos assentamentos estão 
localizados em Município de Ferraz de Vasconcelos. Esses 
locais são marcados pela precariedade social, urbana e 
habitacional, com demanda por investimentos e oferta de 
serviços e equipamentos públicos. 
   
Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais; 
• Atender a população em situação de vulnerabilidade 
social; 
• Promover a recuperação e conservação ambiental; 
• Solucionar os problemas de saneamento ambiental; 
• Promover o atendimento habitacional e a regularização 
fundiária.   

Diretrizes
• Tratamento paisagístico e preservação ambiental de 
vegetação remanescente e áreas verdes;
• Adequação de usos existentes e futuros ao caráter 
ambiental apresentado pela localidade, objetivando a 
preservação de cursos d’água e áreas verdes livres;
• Melhoria e qualificação dos espaços públicos através, 

por exemplo, de melhorias de calçadas e áreas verdes, 
implantação de mobiliário urbano, a promoção de 
melhoria na iluminação pública e arborização viária;
• Implementação de políticas e gestão compartilhadas 
entre Municípios de São Paulo e Ferraz de Vasconcelos.
   
Secretarias Envolvidas
SMPED;SMS;SMADS;SMDU;SMDHC;SEHAB;SIURB;SEL;SE
S;SVMA;SMT.

Atores Envolvidos
FUNDURB;COHAB;SP Obras;Ilume.CETESB;Sabesp;ELET-
ROPAULO.
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Subprefeitura CIDADE TIRADENTESID 62 | AVENIDA DOS METALÚRGICOS

Descrição
O perímetro abarca toda a extensão de Avenida 
dos Metalúrgicos e a Rua Márcio Beck, assim como 
equipamentos e espaços de importância ao longo destas 
vias.

A Avenida dos Metalúrgicos serve os conjuntos 
habitacionais Santa Etelvina I e IV-A, Santa Etelvina II-A, 
Santa Etelvina III-A, Santa Etelvina IV-A e Santa Etelvina 
V-A.  
    
Caracterização
A Avenida dos Metalúrgicos e Rua Márcio Beck são 
incorporadas como ação prioritária no sistema de 
transporte público e coletivo pelo Plano Diretor Estratégico 
do Município de São Paulo (PDE, Lei Nº16.050/2014). 
Sobre isso, destaca-se a previsão de implantação de 
Monotrilho Linha 15 do Metrô Vila Prudente / Cidade 

Tiradentes. Tal ação contribuiria ao atendimento da 
demanda pela qualificação viária, oferta de transportes 
públicos coletivos e diminuição no alto tempo destinado 
aos deslocamentos casa-trabalho por população 
moradora de Cidade Tiradentes.  

Além disso, a demarcação compreende parte de 
território demarcado como Perímetro de Incentivo 
ao Desenvolvimento Econômico Jacú-Pêssego pelo 
Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo, 
evidenciando assim sua importância estratégica ao 
desenvolvimento econômico e aumento de oferta de 
serviços e empregos locais.

Referente aos equipamentos e espaços existentes, é 
possível citar: Hospital Cidade Tiradentes, CEU Água Azul, 
escolas técnicas, Instituto Pombas Urbanas, parada final 
de ônibus em trecho final de Avenida dos Metalúrgicos 
e grande gleba vazia em frente ao Hospital Cidade 
Tiradentes. 
    
Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais; 
• Promover ações indutoras do desenvolvimento 
econômico local; 
• Qualificar os espaços livres públicos; 
• Atender a demanda por espaços livres públicos de lazer 
e esporte;
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade de acordo com o 
Plano de Mobilidade de São Paulo - PLANMOB; 
• Promover a regularização fundiária e urbanística.   

Diretrizes
• Incentivo às atividades comerciais, à prestação de 
serviços e geração de emprego locais; 
• Adequação de usos existentes e futuros ao caráter 
ambiental apresentado pela localidade;
• Melhoria e qualificação de sistema viário, tal como a de 
travessias de pedestres;
• Implantação de Monotrilho Linha 15 do Metrô Vila 
Prudente / Cidade Tiradentes; 
• Desenvolvimento de Plano de Comunicação e realização 
de debate público sobre o planejamento e implementação 
de rede cicloviária em Subprefeitura de Cidade Tiradentes;  
• Melhoria e qualificação dos espaços públicos através, 
por exemplo, de melhorias de calçadas e áreas verdes, 
implantação de mobiliário urbano, a promoção de 
melhoria na iluminação pública e arborização viária;
• Implantação de espaços públicos de lazer infantil.
    
Secretarias Envolvidas
SMS;SMADS;SMSP;SMC;SEME;SDTE;SMT;SME.

Atores Envolvidos
FUNDURB;CET;COHAB;SP Obras;SP TRANS;Ilume.ELETR-
OPAULO;METRÔ.
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Subprefeitura CIDADE TIRADENTESID 63 | AVENIDA JOSÉ HIGINO NEVES E RUA INÁCIO MONTEIRO  

Descrição
O perímetro abarca toda a extensão de Rua Inácio 
Monteiro e também a Avenida José Higino Neves, assim 
como equipamentos e espaços de importância ao longo 
destas vias.  
A Rua Inácio Monteiro e Avenida José Higino Neves 
servem os conjuntos habitacionais Barro Branco, dos Ipês, 
Inácio Monteiro, Prestes Maia, Sítio Conceição e Juscelino 
Kubitschek, além da região de Vila Yolanda, Jardim Fátima 
e Jardins Pérola I e II. 
     
Caracterização
A Rua Inácio Monteiro é incorporada como ação prioritária 
no sistema viário estrutural pelo Plano Diretor Estratégico 
do Município de São Paulo (PDE, Lei Nº16.050/2014), 
destacando sua importância ao deslocamento e 
conectividade deste território. Tal ação contribuiria ao 
atendimento da demanda pela qualificação viária, oferta 

de transportes públicos coletivos e diminuição no alto 
tempo destinado aos deslocamentos casa-trabalho por 
população moradora de Cidade Tiradentes.  

Além disso, a demarcação compreende parte de território 
demarcado como ZC-ZEIS pela Lei de Parcelamento, Uso 
e Ocupação do Solo (LPUOS) do Município de São Paulo 
(Lei Nº16.402/2016), evidenciando assim sua importância 
estratégica ao desenvolvimento econômico e aumento de 
oferta de serviços e empregos locais. A demarcação de 
ZC-ZEIS visa incentivar os usos não residenciais, de forma 
a promover a diversificação dos usos com a habitação de 
interesse social, a regularização fundiária de interesse 
social e a recuperação ambiental. 

Referente aos equipamentos e espaços existentes, é 
possível citar o Centro de Formação Cultural Cidade 
Tiradentes (CFCCT) e parada de ônibus em trecho final de 
Rua Inácio Monteiro.

Destaca-se também a importância de adequada zeladoria 
de Ribeirão Guaratiba, sobre o qual foram verificadas 
ocorrências de extravasamento.  
     
Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais; 
• Promover ações indutoras do desenvolvimento 
econômico local; 
• Qualificar os espaços livres públicos; 
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade; 
• Promover a regularização fundiária e urbanística.   

Diretrizes
• Incentivo às atividades comerciais, à prestação de 
serviços e geração de emprego locais; 
• Adequação de usos existentes e futuros ao caráter 
ambiental apresentado pela localidade;
• Melhoria e qualificação de sistema viário, tal como a de 
travessias de pedestres; 
• Melhoria e qualificação dos espaços públicos através, 
por exemplo, de melhorias de calçadas e áreas verdes, 
implantação de mobiliário urbano, a promoção de 
melhoria na iluminação pública e arborização viária; 
• Saneamento ambiental de cursos d’água existentes, 
assim como o tratamento paisagístico e preservação 
ambiental de suas margens e demais áreas degradadas;  
• Melhoria de parada de ônibus em trecho final de Rua 
Inácio Monteiro.
     
Secretarias Envolvidas
SMPED;SMS;SMADS;SMSP;SMC;SEME;SIURB;SD-
TE;SMT;SME.

Atores Envolvidos
FUNDURB;CET;SP Obras;SP TRANS;Ilume.CETESB;Sabe-
sp;ELETROPAULO.
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Subprefeitura CIDADE TIRADENTESID 64 | OCUPAÇÕES PAIOL E PAIOLZINHO

Descrição
As ocupações Paiol e Paiolzinho encontram-se próximas 
à divisa entre o Município de São Paulo e o Município de 
Ferraz de Vasconcelos, próximas também à Rua Inácio 
Monteiro e Avenida do Paiol.    
     
Caracterização
O perímetro está compreendido na Macrozona de 
Proteção e Recuperação Ambiental, demarcada pelo 
Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo 
(PDE, Lei Nº16.050/2014) e, assim sendo, deve prezar 
pela manutenção dos serviços ambientais prestados 
pelos sistemas ambientais existentes, pela proteção da 
biodiversidade e pela compatibilização de uso do solo 
urbano com as condicionantes ambientais, topográficas e 
geológicas locais, por exemplo.
Em relação a isso, segundo o Plano Municipal da Mata 
Atlântica (PMMA) do Município de São Paulo, a localidade 

demarcada abriga remanescentes do bioma Mata 
Atlântica, parte deles demarcado como ZEPAM pela Lei 
de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo do Município 
de São Paulo (Lei Nº16.402/2016).

O perímetro contempla também a existência de 
assentamentos precários, os quais permeiam os 
remanescentes vegetais de importância desta região, 
estando alguns deles instalados em áreas de topografia 
acidentada e próximos a cursos d’água. A precariedade 
manifestada a partir da relação entre assentamentos 
precários, topografia acidentada e cursos d’água 
corroboram para a manutenção da péssima qualidade 
de vida de população moradora das ocupações e para a 
degradação ambiental local.   

Maioritariamente, os assentamentos precários estão 
demarcados como ZEIS 1 e ZEIS 2 pela Lei de Parcelamento, 
Uso e Ocupação do Solo do Município de São Paulo 
(Lei Nº16.402/2016). Esses locais são marcados pela 
precariedade social, urbana e habitacional, com demanda 
por investimentos e oferta de serviços e equipamentos 
públicos. 
     
Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais; 
• Atender a população em situação de vulnerabilidade 
social; 
• Qualificar os espaços livres públicos; 
• Promover a recuperação e conservação ambiental; 
• Solucionar os problemas de saneamento ambiental; 

• Promover a coleta e destinação de resíduos sólidos; 
• Promover o atendimento habitacional e a regularização 
fundiária.   

Diretrizes
• Saneamento ambiental de córregos existentes, assim 
como o tratamento paisagístico e preservação ambiental 
de suas margens e demais áreas degradadas;
• Conservação, manejo, fiscalização e recuperação de 
vegetação nativa e da biodiversidade da Mata Atlântica;
• Adequação de usos existentes e futuros ao caráter 
ambiental apresentado pela localidade, objetivando a 
preservação de cursos d’água e áreas verdes livres;
• Verificação de contaminação do solo;
• Promover a coleta e destinação de resíduos sólidos, de 
modo a evitar despejos em áreas ambientalmente frágeis 
e próximas às ocupações; 
• Melhoria e qualificação dos espaços públicos através, 
por exemplo, de melhorias de calçadas e áreas verdes, 
implantação de mobiliário urbano, a promoção de 
melhoria na iluminação pública e arborização viária;
• Melhoria de conexão entre região de ocupações Paiol e 
Paiolzinho e a Rua Inácio Monteiro.
     
Secretarias Envolvidas
SMS;SMADS;SMSP;SMC;SMDU;SMDHC;SE-
ME;SEHAB;SIURB;SES;SDTE;SVMA;SMT;SME.

Atores Envolvidos
FUNDURB;CET;SP Obras;SP TRANS;Ilume.CETESB;Sabe-
sp;ELETROPAULO.
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Subprefeitura CIDADE TIRADENTESID 70 | PARQUE LINEAR NASCENTES DO ARICANDUVA

Descrição
O perímetro compreende as margens esquerda e direita do 
Rio Aricanduva, estendendo-se de divisa entre Município 
de Ferraz de Vasconcelos, região onde encontra-se a 
nascente deste mesmo rio, a Estrada do Iguatemi. 
O perímetro compreende também a Ocupação Gráficos, 
localizada às margens do Rio Aricanduva. 
     
Caracterização
O perímetro está compreendido na Macrozona de 
Proteção e Recuperação Ambiental, demarcada pelo 
Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo 
(PDE, Lei Nº16.050/2014) e, assim sendo, deve prezar 
pela manutenção dos serviços ambientais prestados 
pelos sistemas ambientais existentes, pela proteção da 
biodiversidade e pela compatibilização de uso do solo 
urbano com as condicionantes ambientais, topográficas e 
geológicas locais, por exemplo.

Em relação a isso, segundo o Plano Municipal da Mata 
Atlântica (PMMA) do Município de São Paulo, a localidade 
demarcada abriga remanescentes do bioma Mata 
Atlântica. Além disso, a região está demarcada como 
ZEPAM pela Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do 
Solo do Município de São Paulo (Lei Nº16.402/2016) e, 
segundo o Plano Diretor Estratégico do Município de São 
Paulo, encontra-se em fase de desenvolvimento o Parque 
Municipal Nascentes do Aricanduva, o qual participa da 
proposta de Corredor Ecológico Urbano Carmo - Nascentes 
do Aricanduva desenvolvido pela Secretaria Municipal do 
Verde e do Meio Ambiente (SVMA) no âmbito do Plano de 
Manejo do Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo 
(PNMFC).

O perímetro contempla também a existência de 
assentamentos precários, os quais permeiam os 
remanescentes vegetais de importância desta região, 
estando alguns deles instalados em áreas de topografia 
acidentada, próximos a cursos d’água e, inclusive, em áreas 
de risco, tal como evidencia o Plano Diretor Estratégico. 
A precariedade manifestada a partir da relação entre 
assentamentos precários, topografia acidentada e cursos 
d’água corroboram a manutenção da péssima qualidade 
de vida de população moradora das ocupações e a 
degradação ambiental local.   

Trata-se de região de alta precariedade social, urbana e 
habitacional, com demanda por investimentos e oferta de 
serviços e equipamentos públicos. 
     

Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais; 
• Atender a população em situação de vulnerabilidade 
social, especialmente a população em área de risco; 
• Qualificar os espaços livres públicos; 
• Implantar os parques em desenvolvimento; 
• Promover a recuperação e conservação ambiental; 
• Solucionar os problemas de saneamento ambiental; 
• Promover o atendimento habitacional e a regularização 
fundiária.   

Diretrizes
• Saneamento ambiental de córregos existentes, assim 
como o tratamento paisagístico e recuperação ambiental 
de suas margens e demais áreas degradadas;
• Conservação, manejo, fiscalização e recuperação de 
vegetação nativa e da biodiversidade da Mata Atlântica;
• Adequação de usos existentes e futuros ao caráter 
ambiental apresentado pela localidade, objetivando a 
preservação de cursos d’água e áreas verdes livres;
• Melhoria e qualificação dos espaços públicos através, 
por exemplo, de melhorias de calçadas e áreas verdes, 
implantação de mobiliário urbano, a promoção de 
melhoria na iluminação pública e arborização viária;
• Implantação de Parque Municipal Nascentes do 
Aricanduva, seguindo a diretriz apresentada pelo Plano 
Diretor Estratégico do Município de São Paulo; 
• Implantar o Corredor Ecológico Urbano Carmo 
- Nascentes do Aricanduva conforme diretrizes 
apresentadas pelo Plano de Manejo do Parque Natural 
Municipal Fazenda do Carmo (PNMFC).
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Secretarias Envolvidas
SMS;SMADS;SMSP;SMC;SMDU;SEME;SE-
HAB;SIURB;SES;SDTE;SVMA;SMT;SME.

Atores Envolvidos
FUNDURB;CET;SP Obras;Ilume.CETESB;Sabesp;ELETRO-
PAULO.
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Subprefeitura CIDADE TIRADENTESID 210 | PALANQUE

Descrição
Área localizada no limite entre as subprefeituras de São 
Mateus e Cidade Tiradentes, entre a Av. Ragueb Chohfi, 
Av. Bento Guelfi, Parque Natural Cabeceiras do Aricanduva 
e a linha de transmissão de energia elétrica. Compreende 
muitas nascentes, córregos e áreas de preservação 
ambiental, além de usos de caráter rural (como chácaras e 
pesqueiros), industrial (Estrada Vovó Carolina), residencial 
(Jardim Marilu e Jardim Premiano) e os Piscinões Limoeiro 
e Aricanduva I.          

Caracterização
A área do Palanque caracteriza-se por ser uma área de 
pouca ocupação urbana e com características variadas. 
Chácaras, pesqueiros e áreas de pequena produção são 
entremeadas com áreas de ocupação habitacional e uma 
pequena região de uso industrial ao longo da Estrada 
da Vovó Carolina. É uma região com características 

periurbanas, que deve sofrer pressão por ocupação nos 
próximos anos: possui uma grande área demarcada como 
ZEIS2 e o uso industrial foi reconhecido no zoneamento. 
Ao mesmo tempo se faz fundamental garantir a 
qualidade ambiental da região, que apresenta córregos e 
remanescentes de Mata Atlântica, integrando o Corredor 
Ecológico Urbano Carmo-Nascentes do Aricanduva. No 
geral o sistema viário é precário, demandando obras 
estruturais na região: a Estrada da Vovó Carolina apresenta-
se em condições precárias, não sendo compatível com as 
atividades industriais ali instaladas e previstas, tampouco 
com a projeção de população futura se a ZEIS2 receber 
empreendimentos habitacionais. Na margem direita do 
córrego Aricanduva encontra-se a ocupação Gráficos em 
área de risco, na subprefeitura de Cidade Tiradentes.  O 
PDE prevê a implantação de corredor de transporte 
público na Av. Ragueb Chohfi e Estrada do Iguatemi e 
da linha do Monotrilho-Linha 15, além do Parque Linear 
Nascentes do Aricanduva.          

Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais; 
• Promover ações indutoras do desenvolvimento 
econômico local, especialmente pelo estímulo à 
implantação de atividades industriais e pelo estímulo ao 
comércio e serviços locais; 
• Implantar os parques planejados; 
• Estimular a atividade agrícola de baixo impacto 
ambiental; 
• Promover a recuperação e conservação ambiental dos 
cursos d´água e das áreas verdes; 

• Solucionar os problemas de saneamento ambiental; 
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local; 
• Promover a regularização fundiária e urbanística.   

Diretrizes
• Incentivar a regularização e instalação de atividades 
industriais em conformidade com preservação e legislação 
ambiental;
• Dar diretrizes de ocupação para as zonas de 
Desenvolvimento Sustentável e também para as áreas de 
moradia popular (ZEIS2);
• Efetivar solução habitacional para as ocupações 
irregulares;
• Incentivar a regularização fundiária de interesse social 
e específico (áreas industriais e demais usos urbanos em 
terras ainda registradas no INCRA);
• Estudar alternativas de mobilidade urbana, prevendo 
transporte público e garantindo o acesso da população 
que reside e trabalha na região;
• Alargamento de vias estruturantes e arborização de 
calçadas;
• Atender a demanda por equipamentos públicos e a 
integração destes com o espaço público;
• Implantar infraestrutura de saneamento ambiental e 
drenagem urbana;
• Implantar o  Parque Linear Nascentes do Aricanduva, 
previsto no PDE;
• Observar as diretrizes ambientais propostas no Corredor 
Ecológico Urbano Carmo-Nascentes do Aricanduva (ver 
Plano de Manejo da Mata Atlântica e Plano de Manejo do 
Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo);
• Proteção das áreas de mata nativa existentes, 
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especialmente da Mata ombrófila densa, mapeada pela 
SVMA em 2016 no ômbito do Programa Municipal da 
Mata Atlântica;
• Revisar e reeditar DUPs para áreas de parque;
• Fortalecimento dos serviços ambientais prestados;
• Incentivo à produção agrícola sustentável e outros usos 
que permitam a conservação ambiental.
      
Secretarias Envolvidas
SMS;SMADS;SMSP;SMDU;SMDHC;SMG;SE-
HAB;SIURB;SEL;SES;SDTE;SVMA;SMT;SME.

Atores Envolvidos
FUNDURB;CET;CGE;CTLU;SP Obras;SP TRANS;Ilume.IP-
T;Sabesp;ELETROPAULO.BR.
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Descrição
Distritos de Lajeado, Guaianases e Cidade Tiradentes.    

Caracterização
O perímetro está compreendido na Macrozona de 
Proteção e Recuperação Ambiental, demarcada pelo 
Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo 
(PDE, Lei Nº16.050/2014) e, assim sendo, deve prezar 
pela manutenção dos serviços ambientais prestados 
pelos sistemas ambientais existentes, pela proteção da 
biodiversidade e pela compatibilização de uso do solo 
urbano com as condicionantes ambientais, topográficas e 
geológicas locais, por exemplo.
Em relação a isso, segundo o Plano Municipal da Mata 
Atlântica (PMMA) do Município de São Paulo, a localidade 
demarcada abriga remanescentes do bioma Mata 
Atlântica. 
Além disso, a região demarcada apresenta extensa 

rede hídrica e, devido a isso, é importante que sejam 
considerados os estudos desenvolvidos no âmbito do 
Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia do Alto Tietê 
(PDMAT), instrumento estratégico voltado ao controle de 
enchentes na Região Metropolitana de São Paulo com 
abordagem interdisciplinar dos problemas de inundações 
e fundamentado na valorização e restauração do meio 
ambiente.   

O perímetro contempla também a existência de 
assentamentos precários e/ou irregulares. Grande parcela 
de território abarcado por este perímetro foi demarcado 
como ZEIS 1 pelo Plano Diretor Estratégico do Município 
de São Paulo (PDE, Lei Nº16.050/2014), evidenciando 
a necessidade de políticas voltadas à regularização 
fundiária. Referente a isso, é importante que se considere 
o Plano Municipal de Habitação (PMH) durante o processo 
de implementação de programas e ações voltados à 
resolução habitacional, urbanística e fundiária de região.   

Trata-se de território marcado pela precariedade social, 
urbana e habitacional, com demanda por investimentos e 
oferta de serviços e equipamentos públicos.  
    
Objetivos
• Atender a população em situação de vulnerabilidade 
social, especialmente a população em área de risco; 
• Promover a recuperação e conservação ambiental; 
• Solucionar os problemas de saneamento ambiental; 
• Promover a coleta e destinação de resíduos sólidos,; 
• Promover a regularização fundiária e urbanística.   

Diretrizes
• Promoção de regularização fundiária para toda a região;
• Implantar o Corredor Ecológico Urbano Carmo 
- Nascentes do Aricanduva conforme diretrizes 
apresentadas pelo Plano de Manejo do Parque Natural 
Municipal Fazenda do Carmo (PNMFC); 
• Saneamento ambiental de córregos existentes, assim 
como o tratamento paisagístico e recuperação ambiental 
de suas margens e demais áreas degradadas;
• Conservação, manejo, fiscalização e recuperação de 
vegetação nativa e da biodiversidade da Mata Atlântica;
• Adequação de usos existentes e futuros ao caráter 
ambiental apresentado pela localidade, objetivando a 
preservação de cursos d�água e áreas verdes livres;  
• Implantação de Parques previstos pelo Plano Diretor 
Estratégico do Município de São Paulo;
• Integração entre Planos de Urbanização e Regularização 
ao planejamento e ações setoriais municipais, em especial 
as ações voltadas à mobilidade urbana e saneamento 
ambiental.
    
Secretarias Envolvidas
SECOM;SMADS;SMSP;SMDU;SMDHC;SMG;SE-
HAB;SIURB;SEL;SMRG;SMRIF;SES;SDTE;SVMA.

Atores Envolvidos
FUNDURB;SP Obras.CETESB;Sabesp.
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QUADRO ANALÍTICO REGIONAL - ERMELINO MATARAZZO

Introdução

A Subprefeitura Ermelino Matarazzo abarca uma região de 
15,1 km² e se localiza na Zona Leste do Município de São 
Paulo, ou no quadrante nordeste da Região Metropolitana. 
É formada pelos distritos Ermelino Matarazzo, com  8,70 
km², e Ponte Rasa, com 6,40 km². A norte, o leito do Rio 
Tietê é o limite entre a subprefeitura e o município de 
Guarulhos, separação reforçada pela existência do Parque 
Várzeas do Tietê e pela Rodovia Ayrton Senna – que em 
seguida se interliga à Av. Santos Dumont. Na divisa com 
a Subprefeitura São Miguel Paulista, a leste, os limites 
são marcados por importantes vias da região – Rua Abel 
Tavares, Av. São Miguel e Av. Águia de Haia, que também 
separa Ermelino Matarazzo de Itaquera. As demais 

fronteiras são com a Subprefeitura Penha, marcadas, 
a sul, pelas avenidas Nicolau Jacinto, Calim Eid e Dom 
Helder Câmara e, a oeste, pela Av. Buenos Aires, Córrego 
Ponte Rasa, Rua Olavo Egídio de Souza Aranha, Córrego 
Mongaguá e ferrovia e Rua Arlindo Béttio, que lindam a 
USP Leste.

A região encontra-se na Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, 
mais especificamente na sub-bacia do Rio Aricanduva, 
compreendendo quatro microbacias: Córrego Tiquatira-
Leste, ao sul, Córrego Mongaguá, ao norte, e pelas áreas 
de contribuição direta de escoamento Difuso-Baquirivu e 
Jacu-Monguagá.

A subprefeitura tem pouco mais de 207 mil habitantes que, 
segundo dados do IBGE de 2010,  representam a parcela 
de 1,8% da população da cidade. A taxa de crescimento 
médio anual da subprefeitura é de  0,1%, o que indica que 
a área é estável do ponto de vista demográfico, compondo 
hoje o anel conhecido como “periferia consolidada” 
da cidade. No extremo leste do município, encontra-se 
onde as precariedades urbanísticas e sociais são ainda 
mais acentuadas. Trata-se, portanto, de uma zona de 
transição entre as subprefeituras centrais da metrópole, 
em regressão populacional, e as periferias mais distantes, 
cuja população ainda cresce em ritmo elevado. Ermelino 
Matarazzo e Ponte Rasa caracterizam-se por conter, 
majoritariamente, bairros-dormitórios e sofrer com 
mobilidade e acessos precários entre bairros e com 
regiões centrais. Os deslocamentos pendulares efetuados 
pela população acentuam os gargalos no sistema viário e 
na rede de transportes públicos.

O acesso a serviços e equipamentos públicos é, de 
maneira geral, precário e deficitário. Existem na região 
apenas um equipamento de cultura e as instalações do 
Parque Linear Mongaguá e do Parque Várzeas do Tietê. 
Entretanto, estas poucas áreas verdes são concentradas 
e não há arborização nas ruas da região, elevando a 
temperatura local e gerando zona de intenso calor.

Rebatimento da Legislação Urbanística na Subprefeitura

O Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo 
- PDE, Lei Municipal 16.050/2014, traz diretrizes para o 
desenvolvimento de todo território da cidade, demarcando 
macrozonas e macroáreas, definindo os conceitos para os 
processos de transformações territoriais para cada uma 
dessas demarcações.

No distrito de Ermelino Matarazzo, o território insere-
se na Macrozona de Estruturação e Qualificação – com 
exceção da Área de Preservação Ambiental - APA Várzea 
do Rio Tietê e pelo Jardim Keralux , que compõem a 
Macrozona de Proteção e Recuperação Ambiental e 
demandam cuidados especiais para sua conservação, 
Urbana. Esta macrozona compõe-se, neste território, 
apenas pela Macroárea de Controle e Qualificação 
Urbana e Ambiental, que prevê qualificação urbanística, 
com provisão de habitação, equipamentos e serviços, 
respeitando e qualificando as condicionantes ambientais.

A Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana 
contém duas macroáreas na região. Todo o resto do 
distrito de Ermelino Matarazzo e a porção norte do 
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distrito de Ponte Rasa – faixa aproximadamente de 250 m 
a sul das avenidas Amador Bueno da Veiga e São Miguel – 
fazem parte da Macroárea de Estruturação Metropolitana, 
no Subsetor Arco Leste do Setor Orla Ferroviária e Fluvial. 
Essa área passa por processos de mudanças nos padrões 
de uso e ocupação do solo, onde se vêem oportunidades 
de novas atividades produtivas, pólos de atividades 
terciárias, vias estruturais com articulação com as áreas 
centrais da cidade e prolongamento junto à avenida Jacu-
Pêssego (como as avenidas São Miguel e Dr. Assis Ribeiro) 
e infraestrutura que faz parte do sistema de transporte 
coletivo de massa (Linha 12-Safira da CPTM). Nos 
processos de transformação dessas áreas, é fundamental 
a busca pelo equilíbrio na relação entre emprego e 
moradia no território. Ao sul da subprefeitura, no distrito 
de Ponte Rasa, encontra-se a Macroárea de Qualificação 
da Urbanização, caracterizada pela existência de usos 
residenciais e não residenciais instalados em edificações 
horizontais e verticais, com padrão médio de urbanização 
e de oferta de serviços e equipamentos.

Nesta subprefeitura não há Operação Urbana Consorciada 
ou Projetos de Intervenção Urbana previstos, porém há o 
Perímetro de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico 
Jacu-Pêssego, na parte norte da região. O Zoneamento, 
Lei 16.402/16, define ainda Zonas Eixos de Estruturação 
da Transformação Urbana Existentes - ZEU, vinculadas 
às estações ferroviárias, e Previstas - ZEUP, vinculadas 
às vias estruturais. Esses eixos preveem processo de 
transformação do uso do solo, com adensamento 
populacional e construtivo articulado à qualificação 
urbanística dos espaços públicos, e estimulam mudança 

dos padrões construtivos e ampliação da oferta de 
serviços e equipamentos públicos. O Zoneamento 
demarca, também, Zonas de Centralidade vinculadas a 
algumas vias importantes, ZPIs na porção norte, algumas 
áreas de ZEIS (principalmente ZEIS-1) e Zonas Mistas nos 
miolos de bairros. 

O Perímetro de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico 
Jacu-Pêssego possui o objetivo de distribuir da melhor 
forma os investimentos e ampliar a oferta de empregos. 
Para tanto, delimita o coeficiente de aproveitamento 
máximo igual a 4,0, com isenção de cobrança de 
outorga onerosa de potencial construtivo adicional de 
empreendimentos não residenciais e da área destinada 
aos usos não residenciais nos empreendimentos de 
uso misto. Além desse perímetro, a Lei Municipal Nº 
15.931/13, institui um conjunto de incentivos fiscais 
para atrair empregos para a Zona Leste. Entre eles estão 
isenções de impostos como IPTU,  ITBI e redução da 
alíquota do ISS.
 
Caracterização

Os primeiros tecidos urbanos consolidados na 
Subprefeitura de Ermelino Matarazzo surgiram entre as 
décadas de 1930 e 1950, ocupando as áreas próximas aos 
limites oeste e sul  do território, totalizando população em 
torno de 20 mil habitantes . A mancha na porção oeste 
se dava ao redor da Av. Olavo Egídio de Souza Aranha, 
abrangendo, também, a Penha e possuindo indústrias na 
parte norte. A mancha a sul concentrava-se entre a Estrada 
de Mogi e a linha férrea, na Subprefeitura de Itaquera. 

O processo de crescimento populacional acelerou-se 
nas décadas de 1960 e 80, quando a população passou 
de 68 mil para 177 mil habitantes, aproximadamente. 
A subprefeitura possui atualmente cerca de 208.000 
habitantes (IBGE 2010), que compõem 1,8% da população 
total do município de São Paulo.

No distrito de Ermelino Matarazzo, a taxa de crescimento 
é elevada (0,60), aproximando-se da taxa de crescimento 
do Município de São Paulo (0,76). No entanto, no 
distrito Ponte Rasa, a taxa de crescimento é negativa 
(-0,44). O processo de ocupação foi distinto nos dois 
distritos. Ermelino foi impulsionado pela promessa de 
industrialização que pouco se alavancou, enquanto a Ponte 
Rasa teve sua ocupação impulsionada pela proximidade 
às vias de conexão com eixos centrais da cidade.

A densidade demográfica varia de 0 a 150 hab/ha, 
aproximadamente, no entorno das vias estruturais do 
território, ou nos lotes ocupados e abandonados por 
empresas de grande porte. Há áreas com densidades 
superiores a 200 hab/ha distribuídas por todo o território, 
mas estão concentradas principalmente nas áreas de 
ocupações irregulares, muitas vezes em situações de 
risco, e onde são ainda mais elevadas, superando a taxa 
de 350 hab/ha.

O IDHM da Subprefeitura Ermelino Matarazzo (0,707) é 
inferior ao do município (0,733). Houve queda substancial 
na taxa de homicídios, sendo que a subprefeitura 
acompanha a lógica das taxas de homicídios do município 
de São Paulo, com destaque para o ano de 2013, quando a 
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taxa de homicídios da subprefeitura se apresentou abaixo 
do município (9,61 para cada 100.000 hab).

A respeito do perfil etário da população, a participação de 
jovens na Subprefeitura Ermelino Matarazzo (21,4%) está 
acima da média municipal (20,8%) e, a de idosos, abaixo 
(11,3% em Ermelino e 11,9% no município).  De acordo 
com o IBGE, o percentual de domicílios em condição 
de inadequação domiciliar (mais de três moradores por 
dormitório) era de 9,1% no ano de 2010, apresentando 
queda em relação ao ano 2000, quando havia 15,2% 
nessa situação. O distrito de Ermelino Matarazzo 
possuía, em 2010, percentual de inadequação de 10,9%, 
enquanto o de Ponte Rasa, 7,1%, apresentando queda 
em relação ao ano 2000 – percentuais de 17,4% e 12,8%, 
respectivamente. Também é importante notar que, 
segundo o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS), 
16,3% dos habitantes de Ermelino Matarazzo encontram-
se em situação de maior vulnerabilidade social, índice 
parecido com o do Município de São Paulo (16,4%).
 
A Subprefeitura Ermelino Matarazzo apresenta baixíssimo 
nível de atividade econômica em seus dois distritos. 
Juntos, Ermelino Matarazzo e Ponte Rasa, detêm 0,5% dos 
postos de trabalho da cidade, cerca de 22,6 mil empregos 
formais. Como demonstrado, as densidades de emprego 
por habitante e por hectare consequentemente são muito 
baixas, o que indica que a região impõe a seus moradores 
deslocamentos diários em busca de oportunidades de 
trabalho em outras regiões. Na subprefeitura, 24,2% de 
trabalhadores levam mais de uma hora no deslocamento 
casa-trabalho, acima da média municipal e abaixo da 

Macrorregião Leste 2, onde 32,7% levam mais de uma 
hora.

O comércio varejista é a atividade predominante nos dois 
distritos, respondendo por 1 em cada 4 empregos em 
Ermelino Matarazzo e 1 em cada 3 em Ponte Rasa (35,4% 
dos empregos). É seguido pelo setor de serviços, com 
25,9% (mais concentrados em Ermelino Matarazzo com 
35,8%). Predomina, ainda, o baixo perfil de rendimento 
dos residentes, pois o rendimento domiciliar per capita 
está abaixo de R$ 800 mensais. 

De acordo com os dados sobre os lançamentos imobiliários 
realizados na Região Metropolitana de São Paulo, entre 
os anos de 1985 e 2013, disponibilizados pelo Centro de 
Estudos da Metrópole (CEM), na Subprefeitura Ermelino 
Matarazzo houve 4960 unidades habitacionais lançadas 
no período, sendo 696 horizontais e 4264 verticais, o que 
indica que a subprefeitura está na borda do interesse 
imobiliário residencial, existindo, mesmo que pequeno, 
investimento do setor na região. A Subprefeitura Ermelino 
Matarazzo não apresenta nenhum lançamento comercial 
mapeado no período, corroborando a predominância do 
investimento residencial sobre o território e o caráter 
monofuncional.

A Subprefeitura Ermelino Matarazzo é composta por 
população mais jovem que idosa (21,4% entre 0 e 14 anos; 
11,5% com mais de 60 anos). Segundo SMADS, em 2014, a 
capacidade de atendimento da rede socioassistencial em 
relação à demanda apresentada pelo Cadastro Único em 
Ermelino Matarazzo era inferior à capacidade apresentada 

pelo Município, quando consideradas as faixas etárias de 
6 a 14 anos (8,74% EM e 12,68% município) e de igual 
quanto aos jovens entre 15 e 17 anos (13,42%) . Quanto 
aos idosos (acima de 60 anos) essa capacidade (75,24%) 
encontra-se muito acima da média do município (25,69%). 
Vale notar que, no distrito Ponte Rasa, a capacidade de 
atendimento aos idosos acima de 60 anos chega a ser de 
100%. 

Sobre os serviços de saúde, Ermelino Matarazzo possui 1 
Unidade Básica de Sáude (UBS) para cada 20.000 habitantes 
desde 2000, superando assim o índice apresentado pelo 
município (1 UBS/25.000 habitantes). Contudo, ainda há 
a necessidade de novas UBS na subprefeitura, em especial 
em setores de maior densidade e vulnerabilidade social. 
Sobre os serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS), a subprefeitura apresentou índice de 2,45 leitos 
SUS/1.000 habitantes em 2010, valor muito acima da 
média apresentada pelo município no mesmo ano (1,61 
leito SUS/1.000 habitantes). O Hospital Municipal Prof. Dr. 
Alípio Corrêa Netto, inaugurado na década de 90, ainda 
hoje é o principal equipamento de saúde da região.

Em relação ao atendimento em educação, de acordo 
com a SME, a subprefeitura está bem atendida, pois 
existe equilíbrio na relação demanda e oferta. Porém é 
identificada ainda a carência por Centros de Educação 
Infantil (CEI), com uma demanda cadastrada de 2340 
vagas em creche no ano de 2014. 

Segundo análises da SMC, 57,50% da população de 
Ermelino Matarazzo vive a mais de 1 quilômetro de 
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distância de equipamentos públicos de cultura, já que há 
apenas um equipamento de cultura na subprefeitura e não 
conta com nenhum CEU construído ainda, equipamento 
de grande porte presente na maioria das subprefeituras 
periféricas. 

A SEME indica que é constatada alta oferta de 
equipamentos de esporte e lazer em toda a subprefeitura, 
e somente 4,2% da população reside a mais de 1 
quilômetro de distância desses equipamentos. Porém, 
esses equipamentos são precários, apresentando, por 
vezes, somente uma pequena quadra de futebol, sem 
infraestrutura de apoio. Sendo a região de elevado número 
de crianças e adolescentes, a demanda por equipamento 
de esporte e lazer é alta. Observa-se, também, a 
proximidade com o Campus Leste da Universidade de 
São Paulo, localizada na Subprefeitura Penha, mas muito 
próxima ao limite noroeste de Ermelino Matarazzo.

De acordo com o Cadastro Territorial Predial de Conservação 
e Limpeza (TPCL) a Subprefeitura Ermelino Matarazzo é 
predominantemente residencial e possui boa parte de sua 
extensão ocupada e consolidada, não apresentando áreas 
vazias significativas. De acordo com a Secretaria Municipal 
de Finanças e Desenvolvimento Econômico, o uso 
residencial chega a ser de 69,1% na subprefeitura, sendo 
o uso residencial horizontal muito superior ao residencial 
vertical (respectivamente 60,6% e 8,6%). O restante do 
território, 30,9%, são de uso não residencial. Observa-se 
ainda que 10,8% estão demarcados como ZEIS-1. 
O quadro habitacional de Ermelino Matarazzo atual 
é em parte constituído por um crescimento urbano 

desordenado, com loteamentos regulares e irregulares. 
Do total de domicílios da subprefeitura, houve queda, de 
2000 para 2010, dos que estão em favelas. Enquanto a 
cidade apresentou um total de 10,8% em 2010 e 9,6% 
em 2000, Ermelino Matarazzo caiu de 16,7% para 6,8%. 
Entretanto, há disparidade significativa entre os dois 
distritos, Ponte Rasa apresentou 3,9% nessa condição e 
Ermelino Matarazzo 9,3%, embora o primeiro tenha tido 
essa taxa acrescida (1,9% em 2000) e, o segundo, bastante 
diminuída (30,7% em 2000).

Foi constatado pela Secretaria da Coordenação das 
Subprefeituras (SMSP) que cerca de 613 pessoas vivem 
em áreas de risco, sendo grande parte deles moradores 
das várzeas de córregos e do Rio Tietê. Além disso, 
segundo o Censo de 2010 do IBGE, 9,1% dos domicílios 
encontravam-se em condição de inadequação domiciliar 
(mais de 3 moradores por dormitório), superando a média 
municipal de 7,9%. 

A subprefeitura apresenta baixo índice de vacância de 
domicílios (imóveis vagos), cerca de 5,9% em 2010, 
segundo o IBGE. Na mesma pesquisa, o Município de 
São Paulo apresentou índice de vacância de 7,5%. Frente 
a isso, a Secretaria Municipal da Habitação (SEHAB) 
conduz atualmente diversos projetos de regularização 
fundiária, estando a maior parte deles em andamento e 
voltados especialmente aos loteamentos irregulares da 
subprefeitura.

É possível notar que a concentração dos usos relacionados 
à indústria, ao comércio e aos serviços se dá em áreas 

próximas aos eixos viários de maior importância: as 
avenidas São Miguel, Boturussu, Estrada Mogi das Cruzes 
e Paranaguá, assim como em alguns pontos da orla 
ferroviária da CPTM (Linha 12-Safira).

Na Subprefeitura Ermelino Matarazzo há queda na 
proporção de domicílios sem acesso à rede geral de 
esgoto. No ano de 2000 podia-se observar que 12,5% 
não tinham acesso, caindo para 6,4% em 2010. O distrito 
Ermelino Matarazzo é onde houve melhora significativa, 
passando de 14,6%, em 2000, para 7,8%, em 2010. Já o 
distrito Ponte Rasa tinha 7,8% em 2000 e 4,8% em 2010. 
A subprefeitura apresenta 0,1% de domicílios sem acesso 
à rede geral de água.

A qualidade da mobilidade no território é em grande 
parte vinculada à quantidade de vias estruturais e à 
efetividade dos deslocamentos promovidos por elas. 
Em Ermelino Matarazzo, existe a proporção de 13,9% de 
vias estruturais para o viário total, valor muito próximo 
à média do município, que é de 13,1%. Vale notar que a 
média da cidade é calculada a partir de grande disparidade 
nesses valores entre as 32 subprefeituras. Via de regra, 
as subprefeituras centrais são mais ricas em viário 
estrutural e, quanto mais periféricas as regiões, menor a 
quantidade de vias estruturais e maior a quantidade de 
pessoas que levam mais de uma hora no deslocamento 
casa-trabalho. A Linha 12-Safira da CPTM, ao norte do 
território, possui duas estações de trem na subprefeitura, 
Estação USP-Leste e Estação Comendador Ermelino, 
e cumpre o deslocamento de massa na direção Leste-
Oeste, conectando o centro da cidade aos municípios a 
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leste da metrópole. Existe apenas um terminal de ônibus 
na subprefeitura, o Terminal A. E. Carvalho, localizado na 
porção sudeste da região, no cruzamento da Av. Águia 
de Haia e da Estrada de Mogi das Cruzes. Grande parte 
das vias estruturais citadas configuram-se como vias de 
ligação Leste-Oeste dentro da região leste do município 
de São Paulo, ilustrando a falta de ligações arteriais na 
direção Norte-Sul e a consequente necessidade de criação 
de vias que cumpram esse deslocamento. Existem apenas 
três vias que suprem a necessidade do fluxo na direção 
Norte-Sul na subprefeitura, a R. Olavo Egídio de Souza 
Aranha, o binário da Av. Paranaguá e da Rua Prof. Antonio 
de Castro Lopes e a Av. Águia de Haia. Essas vias estão nas 
extremidades dos limites da subprefeitura e são pouco 
eficientes para contribuir para os deslocamentos intra-
território, especialmente porque existem dois destinos 
principais nas viagens realizadas por residentes, que 
são subprefeituras distantes, não vizinhas, ou a própria 
Subprefeitura Ermelino Matarazzo.  As viagens diárias 
realizadas pelos residentes são predominantemente 
realizadas por transporte coletivo, representando 39,6% 
do total, enquanto as viagens a pé totalizam 32,1% e por 
transporte individual, 27,2%.

A Subprefeitura Ermelino Matarazzo encontra-se, assim 
como grande parte da Região Metropolitana de São Paulo, 
na Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, mais especificamente 
na sub-bacia do Rio Aricanduva, e comporta quatro 
microbacias: Córrego Tiquatira-Leste, ao sul, Córrego 
Mongaguá, ao norte, pelas áreas de contribuição direta 
de escoamento Difuso-Baquirivu, e Jacu/Monguagá. 
Pode-se dizer que a área é constituída por densa rede 

hídrica, afluente de três córregos principais: Fronquinho, 
Ponte Rasa e Mongaguá.

O córrego Ponte Rasa, afluente do Córrego Tiquatira, 
segundo o PDE 2014, possui diretriz para implementação 
de um parque linear. Pode-se notar que as principais vias 
são atreladas diretamente à morfologia, acompanhando 
os desenhos dos corpos d’água e das cumeeiras. A 
Av. Paranaguá e a R. Prof. Antônio de Castro Lopes são 
paralelas ao Córrego Mongaguá, o trecho oeste da Av. 
São Miguel está próximo do Córrego Ponte Rasa e a 
Estrada de Mogi das Cruzes sobre a cumeeira a sul, e a Av. 
Calim Eid sobrepõe-se ao Córrego Fronquinho, que corre 
canalizado, mas destamponado, ao longo de seu leito.

Em decorrência da sobreposição de sistema viário e 
rede hídrica, aliado à falta de infraestrutura, ocupações 
irregulares na beira de córregos e sobrecarga da rede 
de esgotamento, há grande incidência de pontos de 
alagamento. 

Atualmente, o Distrito Ponte Rasa tem classificação, do 
ponto de vista socioambiental, de baixíssima presença 
de cobertura vegetal em áreas de ocupação urbana 
consolidada e boa infraestrutura urbana. Já o Distrito 
Ermelino Matarazzo é apresentado como de alta 
precariedade urbana, em regiões com remanescentes de 
vegetação, e sob pressão da ocupação urbana. Este último 
possui também o Parque Linear Municipal Mongaguá, 
que se encontra na várzea do córrego Mongaguá, e um 
pequeno trecho do Parque Estadual Urbano Ecológico do 
Tietê, ao norte do distrito.

A Subprefeitura Ermelino Matarazzo apresenta valores 
de cobertura vegetal (8,8m²/hab) e áreas verdes públicas 
(4,2m²/hab) bem abaixo da média do Município (50,4m²/
hab e 14,1m²/hab, respectivamente) e da Macrorregional 
Leste 2 (23,3m²/hab e 5,1m²/hab). Já a população residente 
a mais de um quilômetro de parques e áreas verdes mostra 
valor médio (45,5%) acima da média da macrorregião 
(39%) e abaixo do Município (53%). Entretanto, existe 
enorme disparidade entre os distritos, tendo, Ponte Rasa, 
83,9% e, Ermelino, 13,7% da população residente distante 
a mais de um quilômetro de parques.

Portanto, em virtude da carência de vegetação, agravam-
se as altas temperaturas, formando ilhas de calor. A 
subprefeitura possui áreas de risco geológico, atrelados 
principalmente às ocupações irregulares às margens 
dos cursos d’água, configurando problemas sociais e 
ambientais sobrepostos.

Desafios da Subprefeitura

Muitos desafios da subprefeitura partem das demandas 
estruturais básicas de saneamento e habitação, comuns 
a praticamente todos os distritos da extremidade leste 
da cidade, que se consolidou por meio de ocupações 
desordenadas e desassistidas de planejamento urbano. 
Nesse sentido, é necessário pensar em ações que visem 
à redução da vulnerabilidade social e ambiental, havendo 
a necessidade de balancear a relação precária entre 
moradia e ocupação de córregos e áreas de risco.

Um desafio central para qualificar a região como um 
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todo é ampliar os acessos a serviços, incentivando a 
realização de atividades geradoras de emprego, através 
de propostas complementares à elaboração de um plano 
de desenvolvimento econômico para a subprefeitura, 
respeitando as já existentes identidades comerciais de 
alguns locais. Para além do desenvolvimento econômico, 
é fundamental que haja estímulo ao processo de 
regularização fundiária de seu território, visando ao 
equacionamento da questão habitacional.

Diante desse território denso e horizontal, que, ao 
longo de seu desenvolvimento, sobrepôs-se às questões 
ambientais sem equilíbrio, extinguindo praticamente toda 
a cobertura vegetal que existente e gerando desenhos 
viários que encontram barreiras na geomorfologia, se faz 
necessária a recuperação de espaços ambientalmente 
qualificados em Ermelino Matarazzo, atrelando, assim, 
a problemática de recuperação de córregos e provisão 
de moradias, à potencialidade de se criar espaços livres 
qualificados articulados aos parques lineares e habitações 
de qualidade.

E, finalmente, como elemento estruturador desse 
planejamento, é necessário ampliar e qualificar o sistema 
de mobilidade da região, visando a transformação do 
sistema de mobilidade da Zona Leste como um todo. 
Primordialmente, é importante que haja a conclusão das 
propostas viárias principais e estruturadoras, bem como a 
ampliação da oferta de transporte coletivo de média e alta 
capacidade entre os distritos da Macrorregional Leste 2, 
que qualifique, também, os espaços para deslocamentos 
não motorizados, as calçadas e as ciclovias

Diretrizes da Subprefeitura

• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais;
• Atender a população em situação de vulnerabilidade 
social, especialmente a população em área de risco;
• Requalificar o tecido urbano da região, adequando a 
urbanização às condições geomorfológicas e à escala 
do pedestre, atentando para dimensões de quadras e 
frentes de lotes, e provisão de passeios públicos, ciclovias, 
espaços livres qualificados e áreas de lazer, a fim de 
incentivar deslocamentos não motorizados e atividades 
de permanência;
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local e regional, 
integrando, principalmente, áreas urbanas com poucas 
conexões e equipamentos públicos, com vistas, também, 
à melhoria de calçadas, implantação de ciclovias, 
iluminação, arborização e mobiliário urbano;
• Fortalecer e qualificar as centralidades existentes, 
promovendo ações indutoras do desenvolvimento 
econômico local e qualificação dos espaços públicos da 
região;
• Implantar corredores de ônibus previstos, direcionando 
as áreas remanescentes de desapropriações para projetos 
de interesse público e social, qualificando os espaços 
livres e criando novos equipamentos;
• Promover a conservação das paisagens e do patrimônio
material e imaterial da região;
• Promover a recuperação e conservação ambiental dos
cursos d´água;
• Promover ações indutoras do desenvolvimento 
econômico local;

• Promover o atendimento habitacional e a regularização
fundiária;
• Criar novas transposições da orla ferroviária, ampliando 
os acessos e qualificando a mobilidade entre os bairros 
separados pela ferrovia;
• Solucionar os problemas de saneamento ambiental, em
especial esgotamento sanitário e manejo de águas 
pluviais;
• Implantar o Parque Linear Várzeas do Tietê junto ao 
perímetro da APA Várzea do Rio Tietê.
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Subprefeitura ERMELINO MATARAZZOID 140 | AV. ÁGUIA DE HAIA 

Descrição
O perímetro corresponde aos arredores da Avenida 
Águia de Haia, que é uma via importante para Ermelino 
Matarazzo, pois promove a conexão na direção Norte-
Sul da subprefeitura. É atualmente servida por linhas 
de ônibus que levam ao Metrô Artur Alvin, onde está 
prevista a implantação de ciclovia e corredor de ônibus. 
Apresenta forte caráter comercial e abrange importantes 
equipamentos para a região, como o terminal de ônibus 
A. E. Carvalho, a ETEC e FATEC da Zona Leste, além da 
ocupação da Vila União.             

Caracterização
A Av. Águia de Haia promove importante conexão entre 
Ermelino Matarazzo e os metrôs Itaquera e Artur Alvim, 
tendo influência nas subprefeituras de Itaquera, Penha, 
São Miguel Paulista e Ermelino Matarazzo. Apresenta forte 
caráter comercial e também de serviços. Nela existem 

locais importantes para a região como a ETEC, FATEC e 
o Terminal de ônibus AE Carvalho, além da previsão 
de corredor de ônibus indicado pelo PDE. Engloba 
parcialmente o Córrego Ponte Rasa, caracterizado por 
problemas ambientais e de conectividade, e o perímetro 
de ação integrada de SEHAB PAI Tiquatira 2. 
              
Objetivos
• Atender a população em situação de vulnerabilidade 
social; 
• Promover a recuperação e conservação ambiental dos 
cursos d´água; 
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local e de acordo 
com o Plano de Mobilidade de São Paulo - PLANMOB; 
• Promover o atendimento habitacional e a regularização 
fundiária  de acordo com as diretrizes do Plano Municipal 
de Habitação - PMH; 
• Melhorar a segurança pública local.   

Diretrizes
• Promover melhoramentos do passeio público, por meio 
de calçamento, mobiliários e iluminação adequados, a 
fim de incentivar os deslocamentos não motorizados e 
atividades de permanência;
• Promover moradia adequada à população residente em 
áreas de risco e de maior vulnerabilidade ambiental, de 
acordo com o Plano Municipal de Habitação (PMH);
• Garantir travessia segura para pedestres;
• Garantir que desapropriações para implantação de 
corredores de ônibus sejam articuladas com projetos de 
interesse público e social, atendendo as demandas por 
equipamentos e espaços livres públicos;

• Promover implantação de equipamentos públicos a fim 
de gerar maior atratividade para região;
• Fortalecer e qualificar da centralidade existente, ao 
longo do eixo da Avenida Águia de Haia, promovendo 
ações indutoras de desenvolvimento econômico. 

Secretarias Envolvidas
SMPED;SMS;SMADS;SMDHC;SEHAB;SIURB;SVMA;SMT.

Atores Envolvidos
CET;SP TRANS.
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Subprefeitura ERMELINO MATARAZZOID 240 | JARDIM KERALUX

Descrição
O perímetro está localizado ao norte do distrito de 
Ermelino Matarazzo, em uma área compreendida entre 
a Rodovia Ayrton Senna / APA do Tietê, a Linha Férrea 
e a USP Leste. O perímetro engloba a comunidade 
consolidada do Jardim Keralux e estende-se até a Fábrica 
de Cimento Liz, em área delimitada pela ferrovia, Linha 
12-Safira da CPTM, e pelo leito do Rio Tietê.   

Caracterização
O perímetro configura-se a partir da borda do trilho do 
trem da Linha 12-Safira da CPTM, onde se encontram a 
comunidade consolidada do Jardim Keralux e lotes de 
uso predominantemente industrial. O  Jardim Keralux 
tem vulnerabilidade social e ambiental caracterizada 
principalmente pelo isolamento espacial, com apenas 
três acessos. Para veículos, há apenas um, conectando à 
Rod. Ayrton Senna, a norte, tendo de percorrer ao menos 

três quilômetros para transpor a ferrovia, a leste ou oeste. 
Para pedestres, há duas passarelas nos extremos leste e 
oeste da comunidade que transpõem a linha férrea. Há 
apenas uma linha de transporte público rodoviário: Metrô 
Penha-Jardim Keralux. Na área há ainda ocupações nas 
margens do Córrego Mongaguá e do afluente direto do 
Rio Tietê.   

Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais de saúde, de educação, de assistência 
social, de cultura e de lazer e esportes; 
• Atender a população em situação de vulnerabilidade 
social a população em área de risco; 
• Promover a recuperação e conservação ambiental dos 
cursos d´água; 
• Solucionar os problemas de saneamento ambiental 
esgotamento sanitário e manejo de águas pluviais 
(drenagem); 
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local; 
• Promover o atendimento habitacional e a regularização 
fundiária  de acordo com as diretrizes do Plano Municipal 
de Habitação - PMH; 
• Melhorar a segurança pública local.   

Diretrizes
• Promover implantação de equipamentos públicos a fim 
de gerar maior atratividade para região;
• Implementar equipamentos públicos e mobiliário 
urbano em áreas livres, gerando uma rede de espaços 
públicos, a fim de suprir a demanda local;    
• Garantir acesso à infraestrutura de saneamento básico, 

e solucionar problema local de drenagem;
• Integrar o bairro ao entorno a partir da qualificação e 
ampliação dos acessos, garantindo conexões entre bairros 
e distritos vizinhos;
• Solucionar as questões habitacionais, especialmente nas 
áreas de risco e maior vulnerabilidade social e ambiental;
• Minimizar os problemas das áreas com riscos, de 
inundações e de solos contaminados, prevenindo, ainda, 
surgimento de novas situações de vulnerabilidade; 
• Promover e garantir política de regularização fundiária 
para região;
• Promover políticas de controle da expansão urbana 
às margens do córrego, qualificando seu entorno com 
espaços livres;
• Promover melhoramentos do passeio público, através 
de calçamento, mobiliários, arborização e iluminação 
adequados, a fim de incentivar os deslocamentos não 
motorizados e atividades de permanência;
• Diminuir o caráter de barreira física da orla ferroviária 
para o bairro, implementando na extensão do território 
da CPTM mais acessos para os moradores da região;
• Garantir transposições para pedestres  ao longo do eixo 
da Av. Dr. Assis Ribeiro e da Linha 12 - Safira da CPTM;
• Estabelecer as atividades prioritárias que poderão 
se beneficiar do Programa de Incentivos Fiscais, a ser 
instituído pela lei 15.931/13;
• Mobilizara população para o planejamento participativo 
das intervenções na bacia hidrográfica, promovendo 
atividades de educação ambiental e comunicação social 
voltadas ao manejo das águas e dos resíduos sólidos.
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Secretarias Envolvidas
SMPED;SMS;SMADS;SMC;SMDU;SEME;SEHAB;SIUR-
B;SVMA;SMT;SME.

Atores Envolvidos
SP Obras;SP TRANS;SP Urbanismo.USP;CPTM;IPT;Sabesp.
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Subprefeitura ERMELINO MATARAZZOID 243 | R. DR. ASSIS RIBEIRO / FÁBRICA CISPER 

Descrição
O perímetro compreende os arredores da Linha 12-Safira 
da CPTM e da Rua Dr. Assis Ribeiro, entre a Subprefeitura 
da Penha e a Avenida Paranaguá, englobando a área da 
Fábrica Cisper, o Morro do Querosene e o Jardim Verônia.                

Caracterização
O perímetro caracteriza-se pela presença de grandes lotes 
destinados ao uso industrial e diversas ocupações e áreas 
residenciais irregulares. O sistema viário encontra-se em 
situação precária, carecendo de conexões e transporte 
público.  
                 
Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais de saúde, de educação, de assistência 
social, de cultura e de lazer e esportes; 
• Promover ações indutoras do desenvolvimento 

econômico local pela geração de empregos; 
• Qualificar os espaços livres públicos os vinculados ao 
transporte público; 
• Atender a demanda por espaços livres públicos de lazer 
e esporte; 
• Implantar os parques; 
• Promover a recuperação e conservação ambiental dos 
cursos d´água e das áreas verdes; 
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local, regional 
e de acordo com o Plano de Mobilidade de São Paulo - 
PLANMOB; 
• Promover o atendimento habitacional e a regularização 
fundiária  de acordo com as diretrizes do Plano Municipal 
de Habitação - PMH; 
• Melhorar a segurança pública local.   

Diretrizes
• Promover melhoramentos do passeio público, através de 
calçamento, mobiliário urbano e iluminação adequados, a 
fim de incentivar os deslocamentos não motorizados;
• Suprir a demanda por equipamentos e serviços públicos;
• Estudar implantação de parques em áreas com vegetação 
significativa de interesse ecológico e paisagístico, de 
modo à garantir e fortalecer sua proteção e preservação, 
de acordo com os termos do Plano Diretor Estratégico - 
2014 (Lei nº 16.050/14);
• Articular da rede viária através de eixos estruturais e 
promoção de transporte público;
• Viabilizar da implantação do corredor de ônibus, 
proposto pelo Plano Diretor Estratégico - 2014 (Lei nº 
16.050/14), na Avenida São Miguel, sendo seu entorno 
uma Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana, 

conforme definido pelo Zoneamento- Lei nº 16.402/16; 
• Garantir que desapropriações para implantação de 
corredores de ônibus sejam articuladas com projetos de 
interesse público e social, atendendo as demandas por 
equipamentos e espaços livres públicos;
• Implantar travessias seguras para pedestres ao longo de 
todo o percurso da Avenida Dr. Assis Ribeiro; 
• Incentivar atividades comerciais, à prestação de serviços 
e geração de emprego locais; 
• Promover moradia adequada à população residente em 
áreas de risco e de maior vulnerabilidade ambiental, de 
acordo com o Plano Municipal de Habitação (PMH); 
• Promover política habitacional de regularização 
fundiária;     

Secretarias Envolvidas
SMPED;SMS;SMADS;SMC;SEME;SEHAB;SIURB;SD-
TE;SVMA;SMT;SME.

Atores Envolvidos
CPTM.Ministério das Cidades.
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Subprefeitura ERMELINO MATARAZZOID 245 | AV. PARANAGUÁ E RUA PROF. ANTÔNIO DE CASTRO LOPES

Descrição
O perímetro estende-se ao longo do binário V, entre a 
Rua Prof. Antônio de Castro Lopes e a Avenida Paranaguá, 
abrangendo seu entorno imediato.                

Caracterização
O perímetro caracteriza-se pela forte presença de comércio 
local, configurando um eixo de centralidade local que 
concentra atividades terciárias, em especial comércio e 
serviços, que devem ser qualificadas e fortalecidas. A área 
delimitada demanda melhorias no sistema de circulação 
de pedestres e de transporte coletivo. Compreende o 
entorno da Estação Comendador Ermelino da Linha 12 
- Safira da CPTM, assim como sua área de influência, 
grafada pelo Zoneamento (lei nº 16.402/16) como Zona 
Eixo de Estruturação da Transformação Urbana - ZEU. Está 
prevista a implantação do  corredor de ônibus Avenida 
Paranaguá de acordo com o Plano Diretor Estratégico 

-2014 (lei nº 16.050/14), que é um dos principais eixos de 
ligação Norte-Sul da subprefeitura. Na Rua Prof. Antônio 
de Castro Lopes há o Parque Linear Mongaguá Francisco 
Menegolo, local grafado como ZEPAM pelo Zoneamento, 
criado para garantir as áreas de preservação permanente 
do Córrego Mongaguá, afluente do Rio Tietê e contribuir 
com a drenagem urbana da região.             

Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais de saúde, de educação, de assistência 
social, de cultura, de abastecimento (por exemplo, feiras 
livres e mercados municipais) e de lazer e esportes; 
• Promover ações indutoras do desenvolvimento 
econômico local pela geração de empregos e pelo 
estímulo ao comércio e serviços locais; 
• Qualificar os espaços livres públicos os vinculados aos 
equipamentos públicos, os vinculados ao comércio, os 
vinculados ao transporte público, os vinculados aos pólos 
atrativos, os vinculados às centralidades e os vinculados 
às áreas de lazer; 
• Qualificar os parques existentes, resolvendo 
especialmente as questões de acessibilidade e 
conectividade, as questões de tratamento das bordas e as 
questões de atendimento às demandas da população; 
• Promover a recuperação e conservação ambiental dos 
cursos d´água e das áreas verdes; 
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local e de acordo 
com o Plano de Mobilidade de São Paulo - PLANMOB; 
Melhorar a segurança pública local.   

Diretrizes
• Promover melhoramentos do passeio público, através 
de calçamento, mobiliários, arborização e iluminação 
adequados, a fim de incentivar os deslocamentos não 
motorizados e atividades de permanência, especialmente 
na Avenida Paranaguá ena Rua Prof. Antônio de Castro 
Lopes;
• Estimular convívio e permanência nos espaços e 
equipamentos públicos, especialmente no Parque Linear 
Mongaguá;
• Promover melhorias no sistema viário, garantindo 
conexões entre bairros e distritos vizinhos;
• Implantar travessias para pedestres  ao longo do eixo da 
Avenida Paranaguá;
• Suprir a demanda por equipamentos e serviços públicos;
• Implantar Centro Cultural previsto para a Subprefeitura 
Ermelino Matarazzo;
• Implantar CEU Ermelino (C.D.C Ermelino Matarazzo) e o 
Território CEU;
• Articular o território conectando equipamentos públicos 
e de grande atração de pessoas ao sistema de espaços 
livres;
• Implantar equipamentos esportivos e culturais ;
• Qualificar urbana e ambientalmente o córrego 
Mongaguá e suas nascentes;
• Qualificar o manejo de águas pluviais e a drenagem na 
região; 
• Qualificar e promover novas travessias no Córrego 
Mongaguá, no Parque Linear e conexões entre o parque e 
a Avenida Paranaguá;
• Qualificar a arborização de toda a região;
• Viabilizar a implantação do projeto de corredor de 
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ônibus da Avenida Paranaguá previsto pelo Plano Diretor 
Estratégico -2014 (Lei 16.050/14), conectando-o aos 
demais modais;
• Garantir que desapropriações para implantação de 
corredores de ônibus sejam articuladas com projetos de 
interesse público e social, atendendo as demandas por 
equipamentos e espaços livres públicos;
• Fortalecer e qualificar a centralidade existente ao 
longo do eixo da Avenida Paranaguá, promovendo ações 
indutoras de desenvolvimento econômico;
• Incentivar atividades comerciais, prestação de serviços e 
geração de emprego locais.

Secretarias Envolvidas
SMPED;SMS;SMADS;SMSP;SMC;SEME;SIURB;SD-
TE;SVMA;SMT;SME.

Atores Envolvidos
CPTM;Desenvolve SP.
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Subprefeitura ERMELINO MATARAZZOID 249 | PARQUE BOTURUSSU E CÓRREGO MONGAGUÁ 

Descrição
O perímetro está localizado no distrito de Ermelino 
Matarazzo e compreende a região do Córrego Mongaguá 
e a Avenida Boturussu.                    

Caracterização
O perímetro caracteriza-se pela ocupação residencial de 
média e de baixa densidade populacional, pela carência 
de equipamentos públicos e pela presença de grandes 
quadras, que atuam como obstáculos na circulação de 
pedestres. Apresenta áreas de infraestrutura inadequada 
e população em situação de vulnerabilidade, com 
presença de assentamentos precários sobre o córrego e 
em áreas de risco geológico. A Avenida Boturussu é uma 
das principais ligações na direção Norte-Sul do distrito.                    

Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 

públicos sociais; 
• Atender a população em situação de vulnerabilidade 
social a população em área de risco; 
• Promover ações indutoras do desenvolvimento 
econômico local pelo estímulo ao comércio e serviços 
locais; 
• Qualificar os espaços livres públicos, especialmente os 
vinculados às centralidades; 
• Solucionar os problemas de saneamento ambiental 
manejo de águas pluviais (drenagem); 
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local e de acordo 
com o Plano de Mobilidade de São Paulo - PLANMOB; 
• Promover o atendimento habitacional e a regularização 
fundiária  de acordo com as diretrizes do Plano Municipal 
de Habitação - PMH.   

Diretrizes
• Estudar implantação de eixo de transporte coletivo 
na Av. Boturussu, fortalecendo a conexão Norte-Sul na 
subprefeitura e conectando-o ao corredor de ônibus 
previsto no PDE (Lei n 16.050/2014) para a Avenida São 
Miguel;
• Incentivar atividades comerciais, prestação de serviços e 
geração de emprego locais; 
• Promover moradia adequada à população residente em 
áreas de risco e de maior vulnerabilidade ambiental, de 
acordo com o Plano Municipal de Habitação (PMH);
• Promover política habitacional de regularização 
fundiária;
• Garantir acesso à infraestrutura urbana;
• Promover melhoramentos do passeio público, com 
calçamento, mobiliário urbano e iluminação adequados, 

a fim de incentivar os deslocamentos não motorizados;
• Articular sistema de espaços livres e equipamentos 
públicos próximos à Avenida Boturussu;
• Incentivar a preservação ambiental do Córrego 
Mongaguá;
• Qualificar o manejo de águas pluviais e a drenagem na 
região;
• Qualificar urbana e ambientalmente o Córrego 
Mongaguá, promovendo seu usufruto enquanto espaço 
de lazer e educação ambiental; 
• Recuperar a nascente e do leito do Córrego Mongaguá, 
garantindo solução para assoreamento lateral do córrego;
• Articular rede viária junto ao córrego, assegurando 
transposições, qualificando os acessos, as calçadas, a 
sinalização específica e as transposições, tendo em vista 
a acessibilidade universal;
• Priorizar utilização de tecnologias e procedimentos 
construtivos sustentáveis;
• Mobilizar a população para o planejamento participativo 
das intervenções na bacia hidrográfica, promovendo 
atividades de educação ambiental e comunicação social 
voltadas ao manejo das águas e dos resíduos sólidos.           

Secretarias Envolvidas
SDTE;SEHAB;SEME;SIURB;SMADS;SMC;SM-
DU;SME;SMPED;SMS;SMSP;SMT.

Atores Envolvidos
CET;SP TRANS;SP Urbanismo.IPT.
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Subprefeitura ERMELINO MATARAZZOID 254 | CÓRREGO PONTE RASA 

Descrição
O perímetro compreende a extensão do córrego Ponte 
Rasa e seu entorno imediato.           

Caracterização
O perímetro caracteriza-se pela presença de 
infraestrutura inadequada e população em situação de 
alta vulnerabilidade, com presença de assentamentos 
precários sobre o córrego e em áreas de risco geológico. 
O córrego está poluído e não há tratamento adequado de 
suas margens, apresentando pontos de alagamento. Está 
prevista a implantação de um parque linear ao longo de 
seu curso.           

Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais; 
• Atender a população em situação de vulnerabilidade 

social a população em área de risco; 
• Qualificar os espaços livres públicos os vinculados às 
áreas de lazer; 
• Atender a demanda por espaços livres públicos de lazer 
e esporte; Implantar os parques planejados; 
• Promover a recuperação e conservação ambiental dos 
cursos d´água e e revitalização de áreas degradadas e 
contaminadas; 
• Solucionar os problemas de saneamento ambiental 
manejo de águas pluviais (drenagem); 
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local e de acordo 
com o Plano de Mobilidade de São Paulo - PLANMOB; 
• Promover o atendimento habitacional e a regularização 
fundiária  de acordo com as diretrizes do Plano Municipal 
de Habitação - PMH; 
• Melhorar a segurança pública local.   

Diretrizes
• Qualificar o manejo de águas pluviais e a drenagem na 
região;
• Promover qualificação urbana e ambiental do Córrego 
Ponte Rasa, promovendo seu usufruto enquanto espaço 
de lazer e educação ambiental; 
• Recuperar e despoluir nascente e leito do córrego Ponte 
Rara, garantindo solução para assoreamento lateral do 
córrego;
• Solucionar problemas de saneamento ambiental, 
em especial, de coleta e tratamento de esgotamento 
sanitário; 
•Estudar projeto de expansão do Parque Tiquatira até o 
Córrego Ponte Rasa, aumentando e qualificando as áreas 
verdes livres e de lazer na região; 

• Articular a rede viária junto ao córrego, assegurando 
transposições, qualificando os acessos, as calçadas, a 
sinalização específica e as transposições, tendo em vista 
a acessibilidade universal;
• Promover moradia adequada à população residente em 
áreas de risco e de maior vulnerabilidade ambiental, de 
acordo com o Plano Municipal de Habitação (PMH);
• Priorizar a utilização de tecnologias e procedimentos 
construtivos sustentáveis;
• Mobilizar a população para o planejamento participativo 
das intervenções na bacia hidrográfica, promovendo 
atividades de educação ambiental e comunicação social 
voltadas ao manejo das águas e dos resíduos sólidos. 
    
Secretarias Envolvidas
SDTE;SEHAB;SEME;SIURB;SMADS;SMC;SM-
DU;SME;SMPED;SMS;SMT;SVMA.

Atores Envolvidos
CET;SP TRANS;SP Urbanismo.IPT.
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Subprefeitura ERMELINO MATARAZZOID 257 | AV. CALIM EID / JARDIM POPULAR

Descrição
O perímetro está localizado a oeste do distrito de Ponte 
Rasa e abrange a região do Jardim Popular.               

Caracterização
O perímetro caracteriza-se pela ocupação 
predominantemente residencial, de média e baixa 
densidade populacional, distribuída em grandes lotes 
e sobrados geminados. Apresenta, ainda, carência de 
equipamentos públicos. É um local de fácil acesso, servido 
por importantes vias, como as avenidas São Miguel e 
Calim Eid.               

Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais de saúde, de educação, de assistência 
social, de cultura, de abastecimento (por exemplo, feiras 
livres e mercados municipais) e de lazer e esportes; 

• Atender a população em situação de vulnerabilidade 
social a população em área de risco; 
• Promover ações indutoras do desenvolvimento 
econômico local pela geração de empregos e pelo 
estímulo ao comércio e serviços locais; 
• Qualificar os espaços livres públicos os vinculados 
aos equipamentos públicos, os vinculados ao comércio, 
os vinculados ao transporte público e os vinculados às 
centralidades; 
• Atender a demanda por espaços livres públicos de lazer 
e esporte; 
• Promover a recuperação e conservação ambiental dos 
cursos d´água; 
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local e regional; 
• Promover o atendimento habitacional e a regularização 
fundiária  de acordo com as diretrizes do Plano Municipal 
de Habitação - PMH;
• Melhorar a segurança pública local.   

Diretrizes
• Promover melhoramentos do passeio público, através de 
calçamento, mobiliário urbano e iluminação adequados, a 
fim de Incentivar os deslocamentos não motorizados;
• Incentivar da articulação do sistema de espaços livres e 
equipamentos públicos próximos às avenidas São Miguel 
e Calim Eid;
• Promover infraestrutura adequada aos deslocamentos 
a pé e por bicicletas;
• Promover implantação de equipamentos públicos a fim 
de gerar maior atratividade para região;
• Implementar equipamentos públicos e mobiliário 
urbano em áreas livres, gerando uma rede de espaços 

públicos qualificados que articule áreas pouco conectadas 
e supra as demandas locais;
• Promover melhorias no sistema viário, garantindo 
conexões entre bairros e distritos vizinhos, especialmente 
na direção Norte-Sul;
• Promover acesso à infraestrutura de saneamento e 
drenagem;
• Viabilizar a implantação do corredor de ônibus, proposto 
pelo Plano Diretor Estratégico - 2014 (Lei nº 16.050/14), 
na Avenida Calim Eid;
• Garantir que desapropriações para implantação de 
corredores de ônibus sejam articuladas com projetos de 
interesse público e social, atendendo as demandas por 
equipamentos e espaços livres públicos.
  
Secretarias Envolvidas
SDTE;SEHAB;SEME;SIURB;SMADS;SM-
C;SME;SMPED;SMS;SMSP;SMT;SVMA.

Atores Envolvidos
CET;SP TRANS.

Caderno de Propostas dos Planos Regionais das Subprefeituras 



Subprefeitura ERMELINO MATARAZZO

110Caderno de Propostas dos Planos Regionais das Subprefeituras 

ID 257 | AV. CALIM EID / JARDIM POPULAR



111

Subprefeitura ERMELINO MATARAZZOID 258 | AV. AMADOR BUENO DA VEIGA

Descrição
Este perímetro engloba o entorno da Avenida Amador 
Bueno da Veiga, desde sua conexão com a Rua João 
Ribeiro, no Centro Histórico da Penha, até a Avenida São 
Miguel, na Subprefeitura Ermelino Matarazzo.              

Caracterização
A Avenida Amador Bueno da Veiga (continuação do eixo 
da Avenida Celso Garcia) é uma importante via arterial da 
Zona Leste de São Paulo, constituindo um eixo de ligação 
entre os bairros centrais e a porção Leste do Município, ao 
conectar-se com a Avenida São Miguel, na Subprefeitura 
Ermelino Matarazzo.

Este é um dos principais eixos viários e de comércio 
e serviços da região, configurando-se como uma 
centralidade consolidada. Grande parte do perímetro é 
contemplado por uma Zona de Centralidade - ZC, conforme  

Zoneamento - Lei nº 16.402/16. Esta é uma centralidade 
que deve ser fortalecida e qualificada, com melhorias dos 
espaços livres públicos, arborização, calçadas, praças e 
áreas de permanência.        

Objetivos
• Promover ações indutoras do desenvolvimento 
econômico local, especialmente pela geração de 
empregos e pelo estímulo ao comércio e serviços locais; 
• Qualificar os espaços livres públicos, especialmente 
os vinculados ao transporte público e os vinculados às 
centralidades; 
• Atender a demanda por espaços livres públicos de lazer 
e esporte; 
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local e regional; 
• Contribuir com os programas relacionados à notificação 
para o parcelamento, edificação e utilização compulsórios 
(PEUC); 
• Melhorar a segurança pública local.   

Diretrizes
• Promover o alargamento da Avenida Amador Bueno 
da Veiga, com ampliação, em alguns trechos, do leito 
carroçável e das calçadas para qualificar a circulação 
de transporte coletivo e  pedestres e possibilitar a 
continuidade da faixa exclusiva de ônibus;
• Qualificar a centralidade comercial e de serviços 
consolidada ao longo da Avenida Amador Bueno da Veiga, 
integrando-a ao Centro Histórico da Penha; 
• Fortalecer e qualificar a centralidade existente, 
promovendo ações indutoras do desenvolvimento 
econômico local por meio de qualificação dos espaços 

públicos da região;
• Qualificar o desempenho do transporte público e 
cicloviário na região, garantindo a conexão e integração 
entre modais (ônibus, bicicleta, pedestre) e demais 
equipamentos, seguindo diretrizes do PlanMob 2015; 
• Qualificar e implantar calçadas, vias de pedestre, 
sinalização específica e espaços para permanência, 
garantindo segurança e acessibilidade aos pedestres, não 
somente no eixo da Avenida Amador Bueno, mas também 
nas vias do entorno e na proximidade de escolas, em 
especial da Escola Estadual Barão de Ramalho, da Escola 
Professor Ortiz e da Escola Almirante Custódio José de 
Melo; 
• Requalificar o entroncamento das ruas Cirene Jorge 
Ribeiro, Paulino Rolim de Moura e Manoel Luzio, 
adequando a geometria dos leitos carroçáveis ao espaço 
necessário para veículos e transformando o mar de asfalto 
em espaços qualificados para pedestres, com vistas à 
segurança de circulação e permanência de pessoas;
• Qualificar a iluminação pública em toda a região; 
• Promover arborização e melhorias quantitativas e 
qualitativas nas praças;
• Qualificar os abrigos dos pontos de ônibus;
• Solucionar problema de drenagem no entroncamento 
da Avenida Amador Bueno com Avenida Calim Eid, no eixo 
do Córrego Franquinho.
           
Secretarias Envolvidas
SDTE;SIURB;SMPED;SMSP;SMT.SMT.

Atores Envolvidos
CET;Ilume;SP TRANS;SP Urbanismo.ELETROPAULO.
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Subprefeitura ERMELINO MATARAZZOID 266 | AV. SÃO MIGUEL 

Descrição
A área compreende a extensão da Avenida São Miguel 
desde a subprefeitura Ermelino Matarazzo até o centro 
de São Miguel.                

Caracterização
A Avenida. São Miguel é uma via importante dentro da 
rede de mobilidade da Zona Leste, onde está prevista a 
implantação de corredor de ônibus como prolongamento 
do Corredor Celso Garcia, que conecta a região ao 
centro da cidade. Este, por sua vez, interligar-se-á ao 
corredor previsto para a Avenida Marechal Tito, que 
passa pelo centro de São Miguel e é o principal ponto 
de convergência dos viários da região, caracterizado 
pelo trânsito conflituoso na Praça Padre Aleixo Monteiro 
Mafra. No trecho em que a Av. São Miguel tem caixa 
viária larga e possui canteiro central, há presença de 
grandes estabelecimentos comerciais. Porém, entre a Rua 

Humberto Romani e a Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra, 
a via estreita-se e gera-se um gargalo. Nesse trecho, 
há, também, mudança na configuração dos lotes e nas 
calçadas, que são menores.   

Objetivos
• Promover ações indutoras do desenvolvimento 
econômico local pela geração de empregos e pelo 
estímulo ao comércio e serviços locais; 
• Qualificar os espaços livres públicos, especialmente 
os vinculados aos equipamentos públicos, os vinculados 
ao comércio, os vinculados ao transporte público e os 
vinculados às centralidades; 
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade regional e 
de acordo com o Plano de Mobilidade de São Paulo - 
PLANMOB.   

Diretrizes
• Qualificar as calçadas da Avenida São Miguel com 
pavimentação padronizada (drenante, quando possível), 
atendimento à acessibilidade universal, mobiliário 
urbano, iluminação pública e arborização;
• Implantar ciclovia;
• Viabilizar implantação do corredor de ônibus, proposto 
pelo Plano Diretor Estratégico -2014 (Lei nº 16.050/14) 
na Avenida São Miguel, tendo em vista que seu entorno 
é Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana 
Prevista, conforme o Zoneamento - Lei nº 16.402/16; 
• Garantir que desapropriações para implantação de 
corredores de ônibus sejam articuladas com projetos de 
interesse público e social, atendendo as demandas por 
equipamentos e espaços livres públicos;

• Implantar travessias seguras para pedestres ao longo de 
todo o percurso da avenida;
• Estudar conexão com a Avenida Jacu Pêssego/Nova 
Trabalhadores;
• Estudar viário alternativo como forma de reduzir o 
tráfego intenso na região do centro de São Miguel;
• Incentivar as atividades comerciais, prestação de 
serviços e geração de emprego locais.

Secretarias Envolvidas
SDTE;SMSP;SMT.

Atores Envolvidos
CET;SP Obras;SP TRANS;Ilume.
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Subprefeitura ERMELINO MATARAZZOID 270 | ESTRADA DE MOGI DAS CRUZES 

Descrição
A área compreende a extensão do eixo viário da Rua 
Embira, da Estrada de Mogi das Cruzes e da Estrada 
Imperador, entre o cruzamento da Avenida Amador Bueno 
da Veiga com a Avenida São Miguel a Avenida Pires do Rio.         

Caracterização
Atualmente o eixo viário é servido por linhas de ônibus e 
tem previstas implantações de ciclovia no canteiro central 
e de corredor de ônibus. É uma das principais ligações 
entre as subprefeituras de Ermelino Matarazzo e  São 
Miguel Paulista na direção Leste-Oeste e apresenta forte 
caráter comercial e de serviços.
              
Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais de saúde, de educação, de assistência 
social, de cultura e de lazer e esportes; 

• Promover ações indutoras do desenvolvimento 
econômico local pela geração de empregos e pelo 
estímulo ao comércio e serviços locais; 
• Qualificar os espaços livres públicos os vinculados aos 
equipamentos públicos, os vinculados ao comércio, os 
vinculados ao transporte público, os vinculados aos pólos 
atrativos e os vinculados às centralidades; 
• Atender a demanda por espaços livres públicos de lazer 
e esporte; 
• Promover a recuperação e conservação ambiental dos 
cursos d´água; 
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local, regional 
e de acordo com o Plano de Mobilidade de São Paulo - 
PLANMOB; 
• Melhorar a segurança pública local.   

Diretrizes
• Promover melhoramentos do passeio público, através 
de calçamento, mobiliários e iluminação adequados, 
afim de incentivar os deslocamentos não motorizados e 
atividades de permanência;
• Garantir travessias seguras para pedestres;
• Articulação da rede viária através de eixos estruturais e 
promoção de transporte público; 
• Implantar corredor de ônibus, proposto pelo Plano 
Diretor Estratégico -2014 (Lei nº 16.050/14) na Estrada 
Mogi das Cruzes;
• Garantir que desapropriações para implantação de 
corredores de ônibus sejam articuladas com projetos de 
interesse público e social, atendendo as demandas por 
equipamentos e espaços livres públicos;
• Promover implantação de equipamentos públicos ao 

longo do eixo viário, a fim de gerar maior atratividade 
para região;
• Melhorar o sistema viário, garantindo conexões entre 
bairros e distritos vizinhos;
• Garantir a manutenção do caráter comercial da via após 
implantação de corredor de ônibus previsto;
• Estabelecer as atividades prioritárias que poderão 
beneficiar-se do Programa de Incentivos Fiscais, a ser 
instituído pela Lei nº 15.931/13.

Secretarias Envolvidas
SDTE;SEME;SIURB;SMADS;SMC;SME;SMPED;SMS;SM-
SP;SMT;SVMA.

Atores Envolvidos
SP Obras.

Caderno de Propostas dos Planos Regionais das Subprefeituras 



Subprefeitura ERMELINO MATARAZZO

116Caderno de Propostas dos Planos Regionais das Subprefeituras 

ID 270 | ESTRADA MOGI DAS CRUZES



117

Subprefeitura ERMELINO MATARAZZOID 328 | LINHA FÉRREA 12-SAFIRA

Descrição
Estende-se sobre as subprefeituras de Ermelino Matarazzo, 
São Miguel Paulista e Itaim Paulista, compreendendo 
os arredores da linha férrea e incluindo a Rua Dr. Assis 
Ribeiro e a Avenida Marechal Tito, vias arteriais da região.        

Caracterização
Os muros de proteção da ferrovia configuram-se como 
uma barreira física e visual que, por conta das poucas 
travessias, tanto de veículos quanto de pedestres, 
dificultam a conexão entre os dois lados da linha férrea. 
Esse caráter de barreira é muitas vezes reforçado por 
avenidas estruturais paralelas ao seu percurso, tais como 
a Rua Dr. Assis Ribeiro e Avenida Marechal Tito. A Linha 
12 - Safira da CPTM é o principal transporte público da 
região, formando pequenos pólos comerciais próximos 
às suas estações. O sistema de transporte estimula o 
desenvolvimento das áreas próximas, entretanto, por 

vezes esse desenvolvimento envolve formação de favelas 
e ocupações precárias. 

Objetivos
• Promover ações indutoras do desenvolvimento 
econômico local; 
• Qualificar os espaços livres públicos; 
• Promover a conservação das paisagens e do patrimônio 
material e imaterial da região; 
• Solucionar os problemas de saneamento ambiental, em 
especial manejo de águas pluviais (drenagem) e controle 
de vetores (mosquitos,etc); 
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local; 
• Melhorar a segurança pública local.   

Diretrizes
• Articular os bairros e os equipamentos públicos 
próximos ao seu percurso, por meio de implantação de 
novas e qualificação de transposições existentes entre os 
dois lados da ferrovia;
• Promover melhoramentos do passeio público, por 
meio de ampliação e calçamento de passeios, ciclovia, 
mobiliário urbano, arborização e iluminação, visando 
qualificar a circulação de pedestres e ciclistas e incentivar 
a permanência; 
• Incentivar recuperação, preservação e uso do patrimônio 
histórico-cultural vinculado à ferrovia;
• Promover utilização de áreas sem uso pela concessionária 
da linha, como antigos pátios de manobras e estações, 
visando ao atendimento das demandas por equipamentos 
e espaços livres públicos;
• Garantir implantação de infraestrutura de drenagem 

eficiente, considerando a grande impermeabilização 
do solo e assoreamento dos córregos, a fim e evitar os 
constantes alagamentos na região;
• Solucionar as questões habitacionais conforme o Plano 
Municipal de habitação - PMH;
• Promover a qualificação paisagística das bordas da 
ferrovia, ampliando a permeabilidade visual e amenizando 
paisagística e graficamente o efeito de grande barreira 
dos muros.
     
Secretarias Envolvidas
SDTE;SEME;SIURB;SMDU;SMPED;SMS;SMSP;SMT.SMT.

Atores Envolvidos
FUNDURB;CET;SP Obras;SP Urbanismo;Ilume.USP;CETES-
B;CPTM;Sabesp;CONDEPHAAT.Ministério das Cidades.
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Subprefeitura ERMELINO MATARAZZOID 447 | AVENIDA ABEL TAVARES

Descrição
Perímetro localizado no distrito de Ermelino Matarazzo, 
engloba a Avenida Abel Tavares, que se estende entre a 
Avenida São Miguel e a Avenida Paranaguá, e áreas ao 
redor. 

Caracterização
A Avenida Abel Tavares é uma via importante dentro da 
rede de mobilidade local para a Subprefeitura Ermelino 
Matarazzo, onde está prevista a implantação de corredor 
de ônibus Augusto Antunes - Abel Tavares, conforme 
o Plano Diretor Estratégico - Lei nº16050/14. A área 
está inserida no contexto da microbacia do Córrego 
Mongaguá, onde se encontra população em situação de 
vulnerabilidade social e ambiental. Na região há, ainda, 
o Parque Municipal Ermelino Matarazzo e a Paróquia São 
Francisco de Assis, bem como lotes de uso industriais.        

Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais de saúde, de educação, de assistência 
social, de cultura, de abastecimento (por exemplo, feiras 
livres e mercados municipais) e de lazer e esportes; 
• Atender a população em situação de vulnerabilidade 
social a população em área de risco; 
• Promover ações indutoras do desenvolvimento 
econômico local pela geração de empregos e pelo 
estímulo ao comércio e serviços locais; 
• Qualificar os espaços livres públicos os vinculados aos 
equipamentos públicos, os vinculados ao comércio, os 
vinculados ao transporte público, os vinculados aos pólos 
atrativos e os vinculados às centralidades; 
• Qualificar os parques existentes  as questões de 
acessibilidade e conectividade; 
• Promover a recuperação e conservação ambiental dos 
cursos d´água e das áreas verdes; 
• Solucionar os problemas de saneamento ambiental 
manejo de águas pluviais (drenagem) e gestão de resíduos 
sólidos de acordo com o Plano de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos da Cidade de São Paulo - PGIRS; 
• Promover a coleta e destinação de resíduos sólidos, 
de acordo com o Plano de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos da Cidade de São Paulo - PGIRS; 
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local e de acordo 
com o Plano de Mobilidade de São Paulo - PLANMOB; 
• Promover o atendimento habitacional e a regularização 
fundiária  de acordo com as diretrizes do Plano Municipal 
de Habitação - PMH; 
• Melhorar a segurança pública local.   

Diretrizes
• Incentivar a implantação de transporte coletivo de 
massa ao longo da Avenida Abel Tavares,melhorando o 
deslocamento Norte-Sul na subprefeitura e conectando-a 
à Avenida São Miguel, onde há proposta para instalação 
de corredor de corredor de ônibus, como previsto no PDE 
- Lei n 16.050/2014; 
• Garantir que desapropriações para implantação de 
corredores de ônibus sejam articuladas com projetos de 
interesse público e social, atendendo as demandas por 
equipamentos e espaços livres públicos;
• Incentivar atividades comerciais, prestação de serviços e 
geração de emprego locais; 
• Promover moradia adequada à população residente em 
áreas de risco e de maior vulnerabilidade ambiental, de 
acordo com o Plano Municipal de Habitação (PMH); 
• Promover de política habitacional de regularização 
fundiária; 
• Garantir acesso à infraestrutura urbana; 
• Promover melhoramentos do passeio público, 
com alargamento e calçamento, mobiliário urbano 
e iluminação, visando à qualificação da circulação e 
permanência;
• Articular o sistema de espaços livres e equipamentos 
públicos, especialmente na Avenida Abel Tavares; 
• Qualificar urbana e ambientalmente o Córrego 
Mongaguá, promovendo seu usufruto enquanto 
espaço de lazer e educação ambiental e garantindo sua 
preservação;
• Qualificar o manejo de águas pluviais e a drenagem na 
região; 
• Recuperar da nascente e do leito do Córrego Mongaguá, 
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garantindo solução para assoreamento lateral do córrego; 
• Articular a rede viária junto ao córrego, assegurando 
transposições, qualificando os acessos, as calçadas, a 
sinalização específica e as transposições tendo em vista a 
acessibilidade universal; 
• Priorizar para utilização de tecnologias e procedimentos 
construtivos sustentáveis;
• Mobilizar a população para o planejamento participativo 
das intervenções na bacia hidrográfica, promovendo 
atividades de educação ambiental e comunicação social 
voltadas ao manejo das águas e dos resíduos sólidos.        

Secretarias Envolvidas
SDTE;SEHAB;SEME;SES;SIURB;SMADS;SM-
C;SMDU;SME;SMPED;SMS;SMSP;SMT;SVMA.
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QUADRO ANALÍTICO REGIONAL - GUAIANASES

Introdução

Guaianases localiza-se no extremo leste do Município de 
São Paulo, fazendo divisa, ao norte, com a Subprefeitura 
Itaim Paulista; ao sul com a Subprefeitura Cidade 
Tiradentes; a oeste com as Subprefeituras Itaquera e 
São Miguel Paulista; e a leste com o Município Ferraz de 
Vasconcelos.  Segundo o Censo de 2010, a Subprefeitura 
conta com 268.508 habitantes distribuídos em seus dois 
distritos, Guaianases e Lajeado, o que representa 2,4% da 
população total do Município.

Fator de estruturação do território e de importância 
histórica para o desenvolvimento urbano de Guaianases 
foi a implantação da linha férrea e da estação de trens 

em 1875, em torno da qual se desenvolveu um núcleo 
de comércio e serviços que serviria às imediações. A 
maior parte da região permaneceu como zona rural até 
a década de 1940, princípio da urbanização do território, 
ocasionada principalmente pelos grandes fluxos 
migratórios constituintes do processo de metropolização 
de São Paulo. Assim, parte considerável da população 
que optou por viver em Guaianases fora atraída pela 
possibilidade de acessar o centro da metrópole por meio 
da ferrovia e pelo menor valor da terra, contribuindo para 
a produção de casas autoconstruídas, características da 
Subprefeitura, as quais muitas vezes eram edificadas em 
áreas não adequadas ao assentamento urbano.

Parte significativa do território da subprefeitura 
caracteriza-se pela presença de assentamentos precários 
habitados predominantemente por população de baixa 
renda, sendo a grande maioria desses assentamentos 
constituída por loteamentos irregulares. A irregularidade 
do território estende-se também aos usos não 
habitacionais, dificultando o desenvolvimento econômico 
da região e a implantação de equipamentos públicos.

A ocupação das margens dos cursos d’água e a utilização 
dos mesmos para despejo de esgoto e descarte de entulho 
contribuem para a ocorrência de enchentes e degradação 
ambiental. Dada a insuficiência da rede de esgotamento 
sanitário e drenagem das águas pluviais, é preocupante o 
agravo com doenças de veiculação hídrica, o qual aumenta 
a demanda por serviços e equipamentos de saúde. 
Além disso, são pouquíssimas as áreas de vegetação da 
Subprefeitura, em parte devido à ocupação desordenada 

do solo, destacando-se o Parque Izaura Pereira de Souza 
Franzolin como área de vegetação remanescente.

Quanto à mobilidade urbana, a população de Guaianases 
desloca-se principalmente por meio de transporte 
coletivo, viagens que representam 49,4% das viagens 
diárias totais, cabendo destacar a importância da Linha 
11-Coral da CPTM para a subprefeitura. O segundo modo 
principal de deslocamento é a pé, 39,5% das viagens 
diárias totais, enquanto a média municipal é de 31,6%. 
Associado a isso, ressalta-se a inexistência de corredores 
de ônibus e a insuficiência do sistema viário, estruturado 
por vias como Estrada Itaquera-Guaianases, Estrada de 
Poá, Estrada do Lajeado Velho, Estrada Dom João Nery, 
Avenida Nordestina e Avenida José Higino Neves. 

Dessa forma, observa-se que o crescimento urbano de 
Guaianases, desacompanhado de infraestrutura que o 
abarcasse, originou um território marcado por elevados 
índices de vulnerabilidade socioambiental, irregularidades 
fundiárias, baixa oferta de empregos formais, baixos 
índices de desenvolvimento humano, insuficiência de 
serviços, equipamentos públicos e infraestrutura urbana, 
e assentamentos precários, em especial loteamentos 
irregulares, fazendo-se necessária para o desenvolvimento 
local a implementação de políticas públicas voltadas à 
geração de emprego e renda e à regularização fundiária, 
além da implantação de equipamentos e infraestrutura 
que atendam às demandas locais.



Subprefeitura GUAIANASES

124Caderno de Propostas dos Planos Regionais das Subprefeituras 

Rebatimento da Legislação Urbanística na Subprefeitura

O Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo 
- PDE, Lei 16.050/2014, e a Lei de Parcelamento, Uso e 
Ocupação do Solo - LPUOS, Lei 16.402/2016, objetivam 
direcionar a transformação de toda a cidade nos próximos 
anos por meio de estratégias e parâmetros urbanísticos. 
Portanto, é importante a compreensão de como a 
legislação urbanística se relaciona com as dinâmicas do 
território da Subprefeitura Guaianases e está voltada ao 

desenvolvimento local de acordo com suas características.
O PDE classificou o território do Município em duas 
grandes macrozonas, estando Guaianases quase que 
inteiramente inserida na Macrozona de Estruturação e 
Qualificação Urbana, enquanto a região compreendida 
pela Macrozona de Proteção e Recuperação Ambiental 
representa menor parcela, localizada à sudeste do 
território da subprefeitura.

As Macrozonas fundamentam a definição das 
Macroáreas, ambas orientam os objetivos específicos de 
desenvolvimento urbano e a aplicação dos instrumentos 
urbanísticos e ambientais.

Uma das macroáreas contidas na Macrozona de 
Estruturação e Qualificação Urbana é a Macroárea de 
Redução da Vulnerabilidade Urbana, a qual incorpora 
totalmente o distrito de Lajeado e a maior parte do 
distrito de Guaianases, já que diz respeito às regiões 
periféricas da cidade que apresentam precariedades 
habitacionais, territoriais, riscos geológicos-geotécnicos 
e déficits na oferta de serviços e equipamentos públicos, 
ocupadas predominantemente por população de baixa 
renda, da qual parte significativa encontra-se em situação 
de vulnerabilidade social. A Macroárea de Redução da 
Vulnerabilidade Urbana tem como objetivos incentivar 
os usos não residenciais nos Eixos de Estruturação da 
Transformação Urbana, consolidar as centralidades de 
bairro existentes, promover a regularização fundiária 
e a urbanização de assentamentos precários, construir 
habitação de interesse social, melhorar e completar o 
sistema de mobilidade urbana, reduzir os problemas 
associados aos riscos geológicos-geotécnicos e proteger e 
recuperar áreas com valor histórico e paisagístico.

O Eixos de Estruturação da Transformação Urbana criados 
pelo PDE e regulamentado pela LPUOS como Zona Eixo 
de Estruturação da Transformação Urbana - ZEU e Zona 
Eixo de Estruturação da Transformação Urbana Prevista 
- ZEUP, determinam áreas da cidade localizadas junto ao 
sistema estrutural de transporte coletivo de média e alta 

 Foto: Território de Subprefeitura de Guaianases:  Assentamentos precários junto às margens do Ribeirão Itaquera, 
Acervo SMDU/PMSP, 2016. 
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capacidade onde se prevê o adensamento habitacional e 
construtivo associado à qualificação do espaço público e 
ao incentivo de usos não residenciais, objetivando, entre 
outros, a geração de empregos e redução do tempo de 
deslocamento casa-trabalho. Na subprefeitura, estas 
áreas se encontram no entorno da estação Guaianases da 
CPTM e ao longo da Avenida José Pinheiro Borges, Rua 
Luís Mateus, Estradas Dom João Nery e do Lageado Velho, 
Ruas Capitão Pucci, Saturnino Pereira e da Passagem 
Funda, para as quais está prevista pelo PDE e pelo Plano 
de Mobilidade de São Paulo 2015 a implantação dos 
Corredores de Ônibus Municipais Radial Leste, João 
Batista e Perimetral Leste. 

Ainda visando às atividades geradoras de emprego e 
renda, foram demarcados pelo PDE os Perímetros de 
Incentivo ao Desenvolvimento Econômico, formados 
por áreas populosas da cidade onde há importantes 
eixos de acesso viário e de transporte coletivo e sobre 
os quais se estabelecem incentivos fiscais e urbanísticos 
para os usos não residenciais. Na região compreendida 
pelo Mercado Municipal, Biblioteca Cora Coralina e 
Viaduto Deputado Antônio Sylvio Cunha Bueno, próximo 
à estação Guaianases da CPTM, parte das quadras foi 
demarcada como integrante do Perímetro de Incentivo ao 
Desenvolvimento Econômico Jacu-Pêssego, sobrepondo-
se à Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana 
e à Zona Centralidade regulamentadas pela LPUOS, o que 
reforça o desenvolvimento pretendido para a área.

46,2% do território da Subprefeitura Guaianases foi 
definido pelo PDE como Zona Especial de Interesse Social - 

ZEIS, sendo 35,9% da área demarcada como ZEIS 1, áreas 
caracterizadas pela presença de favelas e loteamentos 
irregulares onde há interesse público em manter a 
população moradora e promover a regularização fundiária 
e urbanística, como é o caso das Vilas Primeiro de Outubro 
e Marilena e do Jardim Aurora, e 10,3% como ZEIS 2, 
áreas constituídas por glebas ou lotes não edificados ou 
subutilizados adequados à urbanização para a produção 
de habitação de interesse social. Com a aprovação da 
LPUOS tais percentuais passaram a representar 31,3% e 
9,7%, respectivamente, pois essa lei inclui na categoria de 
Zonas Mistas de Interesse Social - ZMIS  as áreas em que 
há assentamentos habitacionais populares regularizados 
e destinam-se à produção de habitação de interesse social 
e aos usos não residenciais. Além disso, a LPUOS criou a 
Zona Centralidade em ZEIS - ZC-ZEIS, lotes adjacentes 
às vias de estruturação local e às ZEIS 1, como é o caso 
da Rua da Passagem Funda, visando incentivar os usos 
não residenciais junto à habitação de interesse social, a 
regularização fundiária e a recuperação ambiental.

Dentro da Macroárea de Redução da Vulnerabilidade 
Urbana há também regiões voltadas às questões 
ambientais, definidas pela LPUOS como Zona de 
Preservação e Desenvolvimento Sustentável - ZPDS e 
Zonas Especiais de Proteção Ambiental - ZEPAM. A ZPDS 
é voltada à conservação da paisagem e às atividades 
econômicas compatíveis com a manutenção e recuperação 
dos serviços ambientais por elas prestados nas zonas 
urbanas, tais como a extração mineral, como ocorre com a 
Pedreira Lajeado, localizada na divisa com a Subprefeitura 
Cidade Tiradentes e que representa importante atividade 

econômica local. Já a ZEPAM diz respeito à preservação e 
proteção do patrimônio ambiental,  que em Guaianases 
são as regiões do Piscinão Pedreira, gleba Santa Etelvina 
(onde o PDE prevê a implantação dos parques Guaratiba 
e Santa Etelvina) e os parques já existentes, que se 
caracterizam como áreas com vegetação significativa, alto 
índice de permeabilidade, existência de nascentes e que 
exercem controle de processos erosivos e de inundação.

A Macrozona de Proteção e Recuperação Ambiental é 
constituída por territórios ambientalmente frágeis. Por 
conta de suas características geológicas e geotécnicas 
e por prestar serviços ambientais essenciais para a 
sustentação da vida urbana, dentre eles a contenção da 
expansão urbana sobre áreas de interesse ambiental e 
a proteção e recuperação dos mananciais hídricos, são 
estabelecidos critérios específicos de uso e tipologias de 
parcelamento do solo. Em Guaianases esta macrozona 
localiza-se à sudeste do território da Subprefeitura, 
próximo ao conjunto habitacional Juscelino Kubitschek, 
divisa com a Subprefeitura Cidade Tiradentes, região de 
cabeceiras e de importantes remanescentes vegetais, 
e com o Município Ferraz de Vasconcelos, que faz parte 
da Área de Proteção e Recuperação de Mananciais. 
Considerado território ambientalmente frágil em 
decorrência de seu solo e relevo acidentado, apresenta 
trechos de vegetação e assentamentos precários oriundos 
das dinâmicas de urbanização de Cidade Tiradentes. 
Assim, é contemplada também pela caracterização 
e diretrizes dadas pela Macroárea de Controle e 
Qualificação Urbana e Ambiental, por constituir território 
propício à qualificação urbanística e ambiental, provisão 
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População total e densidade demográfica, 1980 a 2010 Percentual de participação das faixas etárias de até 14 anos e 60 e mais, 2010

Índice de Desenvolvimento Humano - IDH. Subprefeituras de São Paulo, 2010

Fonte: IBGE - Censo 2010

Fonte: IBGE - Censos 1980, 1991, 2000 e 2010 Fonte: IBGE - Censo 2010
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de habitação, equipamentos e serviços, levando-se 
em conta as condicionantes ambientais, e à contenção 
da expansão dos assentamentos urbanos precários e 
irregulares existentes.

Caracterização

Seguindo o padrão de urbanização periférica associado 
à expansão metropolitana de São Paulo com origem na 
década de 1940, entre os anos 1980 e 2000 a Subprefeitura 
Guaianases sofreu grande incremento populacional: 
cerca de 137.000 habitantes no período, com taxas de 
crescimento populacional ao ano aproximadamente 
3,5 vezes superiores à média municipal, e densidade 
demográfica mais que dobrada, passando de 79,50 hab/
ha em 1980 para 170,10 hab/ha em 2000. Apenas entre 
os anos 2000 e 2010 é que houve mudança drástica 
nessa tendência e a Subprefeitura apresentou taxa de 
crescimento populacional de 0,5% ao ano, inferior à 
taxa municipal, e acréscimo de 12.189 habitantes, o que 
representa estabilização frente ao expressivo aumento 
populacional ocorrido nas décadas anteriores. Segundo o 
IBGE, em 2010 a população de Guaianases era de 268.508 
habitantes e a densidade demográfica de 178,20 hab/ha, 
o que a coloca entre as subprefeituras mais densas do 
município, em especial o distrito de Lajeado.

O perfil etário dos habitantes da Subprefeitura Guaianases, 
como em outras subprefeituras da periferia da cidade, 
constitui-se por maioria de crianças e jovens, a faixa etária 
de 0 a 14 anos representa 25,9% da população, enquanto 
os idosos, faixa etária acima dos 60 anos, são apenas 7,4%.

De acordo com o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social - 
IPVS, em 2010 os habitantes da Subprefeitura Guaianases 
que se encontravam em condições de vulnerabilidade 
urbana alta e muito alta representavam 34,4% da 
população total, praticamente o dobro do percentual 
registrado pelo Município. Os dados evidenciam ainda 
grande diferença entre os dois distritos da Subprefeitura, 
sendo que a proporção de habitantes do distrito de 
Lajeado nos grupos de maior vulnerabilidade era muito 
superior à do distrito de Guaianases, 41% e 23,9%, 
respectivamente.

O Índice de Desenvolvimento Humano - IDH registrado pela 
Subprefeitura Guaianases no ano de 2010 foi de 0,701, 
o terceiro menor entre as subprefeituras de São Paulo, 
à frente apenas das Subprefeituras Parelheiros e Cidade 
Tiradentes, abaixo também da média municipal. Dos três 
indicadores levados em conta pelo IDH para a análise da 
qualidade de vida dos habitantes de determinada região, 
a maior disparidade apresentada por Guaianases em 
relação à média do Município diz respeito ao indicador de 
renda, R$ 500,00 per capita, mantendo-se praticamente 
estável a diferença entre os anos 2000 e 2010, o que 
demonstra a necessidade de ações de fomento às 
atividades geradoras de emprego e renda e de políticas 
públicas de distribuição de renda na Subprefeitura.

No contexto municipal, a Subprefeitura Guaianases está 
entre aquelas que apresentam os mais baixos perfis de 
renda e de oferta de empregos formais. Tais aspectos 
guardam forte relação com seu histórico de região 
dormitório, isto é, região em que os habitantes precisam 

se deslocar para outras localidades para fins de trabalho, 
e com a falta de regularização de seu território.

Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, em 2010 
a participação dos empregos formais no território 
de Guaianases equivalia a cerca de 0,2% do total do 
município, enquanto a população da Subprefeitura 
representava 2,4% dos habitantes da cidade. Estes 
índices resultam no baixíssimo percentual de empregos 
formais por habitante em idade ativa (acima de 10 anos) 
de 0,05% e corrobora para uma menor proporção da 
população em situação ocupada quando comparada à 
média municipal. Além disso, como aspecto característico 
das regiões com baixa oferta de empregos, a necessidade 
de deslocamentos diários sobrecarrega o já insuficiente 
sistema de transportes.

Quanto à distribuição salarial desses empregos, a maior 
proporção de empregos corresponde à faixa que vai de 1 a 
3 salários mínimos, que representa 86,3% da Subprefeitura 
Guaianases e 63,3% do Município. Na comparação com o 
Município, os percentuais demonstram também a baixa 
remuneração oferecida pelos empregos formais em 
Guaianases, visto que as faixas salariais acima de 3 salários 
mínimos correspondem a cerca de 33% dos empregos 
formais do Município e a apenas 9,5% da Subprefeitura, 
dos quais somente 0,2% pertencem à faixa acima de 10 
salários mínimos.

O baixo perfil de renda se traduz também no hiato 
de participação da população nos rendimentos, que 
leva em conta a participação total dos rendimentos e 
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Empregos formais por habitante

Exclui Administração Pública; População em Idade Ativa, acima de 10 anos.

Percentual de participação das faixas etárias de até 14 anos e 60 e mais, 2010

Fonte: IBGE, Censo Demográfico; Ministério do Trabalho e Emprego - Rais

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego - Rais.
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a participação no total da população, resultando num 
rendimento domiciliar per capita de apenas 500 reais 
para a população de Guaianases, sendo este o 4º mais 
baixo do Município, à frente apenas das Subprefeituras 
Parelheiros, Perus e Cidade Tiradentes.

A maior parte dos empregos formais da Subprefeitura 
integra o setor de comércio e serviços, com maior 
expressividade do comércio no distrito de Guaianases 
(48,5%), tendo em vista que a maior parte do comércio 
formal encontra-se na região central, e maior presença 
dos serviços formais no distrito de Lajeado (55,7%), na 
região central, junto ao Mercado Municipal, e ao longo 
das Estradas do Lageado Velho e Dom João Nery e da 
Avenida Nordestina. 

Um equipamento público importante para a capacitação 
profissional na Subprefeitura é a Escola Técnica Estadual 
- ETEC Guaianases, localizada no distrito de Guaianases, 
que oferece cursos voltados às áreas de ambiente e saúde, 
gestão e negócios, controle de processos industriais, 
informação e comunicação e infraestrutura. Além disso, 
parte dos cursos da ETEC são ministrados no CEU Lajeado 
e, mais recentemente, por meio das Universidades nos 
CEUs - UniCEU, foram implementados cursos de Ensino 
Superior no CEU Jambeiro.

Portanto, é fundamental a implementação de políticas 
públicas voltadas à geração de emprego e renda na 
Subprefeitura Guaianases, associadas principalmente ao 
fortalecimento das atividades econômicas já existentes 
por meio de sua regularização e à regularização fundiária, 
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Capacidade de atendendimento da rede socioassistencial em relação à demanda do Cadastro Único- 
Crianças e adolescentes, 2014. Crianças e adolescentes entre 6 e 14 anos de idade

Capacidade de atendimento da rede socioassistencial em relação à demanda do Cadastro Único - 
Jovens, 2014. Jovens entre 15 e 17 anos de idade

Capacidade de atendimento da rede socioassistencial em relação à demanda do Cadastro Único -Idosos, 
2014. Idosos com 60 anos ou mais de idade

Fonte: SMADS/ Cops; CadÚnico, Julho 2014; Rede de Atendimento SMADS, Dezembro 2014

Fonte: SMADS/ Cops; CadÚnico, Julho 2014; Rede de Atendimento SMADS, Dezembro 2014 Fonte: SMADS/ Cops; CadÚnico, Julho 2014; Rede de Atendimento SMADS, Dezembro 2014
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permitindo que usos diversos possam instalar-se no 
território legalmente. Nesse sentido, o PDE demarcou 
áreas em Guaianases sobre as quais incidem incentivos 
urbanísticos e fiscais voltados ao fomento de usos não 
residenciais: o Perímetro de Incentivo ao Desenvolvimento 
Econômico Jacu-Pêssego e os Eixos de Estruturação da 
Transformação Urbana Existentes e Previstos junto aos 
grandes eixos viários e estações de transporte.

Considerando que parte significativa da população da 
Subprefeitura Guaianases encontra-se em situação de alta 
e muito alta vulnerabilidade social, o território apresenta 
altas demandas por equipamentos de assistência 
social. A demanda cadastrada de todas as faixas etárias 
é ainda muito superior à capacidade de atendimento 
dos equipamentos hoje existentes, os quais prestam 
assistência a 6,5% das crianças e adolescentes inscritos, 
6,0% dos jovens e 9,1% dos idosos. 

Quanto à atenção básica em saúde, a Subprefeitura 
apresenta coeficiente de cobertura igual a 1,0, isto é, 
para cada 20.000 habitantes há uma unidade básica 
de saúde, média superior à do Município (em torno 
de 25.000 habitantes por unidade de saúde) e da 
macrorregião Leste 2 (em torno de 22.000 habitantes). 
Ademais, observa-se que o coeficiente de leitos SUS por 
mil habitantes apresentado pela subprefeitura é de 0,95, 
abaixo das médias municipal e macrorregional, cabendo 
destacar a grande diferença entre os distritos quanto a 
isso, visto que os leitos SUS estão concentrados no distrito 
de Guaianases.

Quanto à prestação de serviços de educação infantil, 
ensino fundamental e ensino médio, o atendimento em 
2010 era de, respectivamente, 52,9%, 92,7% e 57,6%, da 
população das faixas etárias correspondentes (médias 
municipais de 50,5%,  92,6% e 60,6%), apresentando, 
ainda, 4% da demanda cadastrada de creche da 
macrorregião Leste 2 em 2014, o que corresponde a 751 
crianças, a maior parte delas no distrito de Lajeado.

Análises sobre o acesso da população aos equipamentos 
públicos de cultura na Subprefeitura Guaianases 
demonstram que cerca de 45% da população reside a 
mais de 1 km de distância de um desses equipamentos, 
proporção semelhante à do Município, estando os 
equipamentos concentrados próximo à linha férrea e à 
região central - as bordas do território ficam desatendidas. 
No distrito de Guaianases há apenas um equipamento 
público de cultura, a Biblioteca Cora Coralina, ao 
passo que o distrito de Lajeado abriga os dois Centros 
Educacionais Unificados - CEUs existentes no território da 
Subprefeitura: o CEU Jambeiro e o CEU Lajeado.

No que diz respeito à proporção da população que se 
encontra a mais de 1 km de equipamentos públicos de 
esporte e lazer, Guaianases também apresenta percentual 
de 23,5%, muito próximo à média municipal, destacando-
se a Praça Padre Nildo do Amaral Júnior, os Clubes das 
Comunidade - CDCs Serra Queimada, Marcílio Alves 
do Prado, Guaianases e Isidoro Mateus, além dos CEUs 
Jambeiro e Lajeado, que contam com equipamentos de 
lazer oferecidos à comunidade local nos finais de semana. 
Tendo em vista a reduzida quantidade de áreas verdes 

no território, ressalta-se ainda que 51,2% da população 
residente não possui acesso próximo aos parques da 
subprefeitura: Parque Lajeado - Izaura Pereira de Souza 
Franzolin e Parque Guaratiba.

A participação dos domicílios em favela na Subprefeitura 
Guaianases sofreu redução expressiva: no ano 2000 o 
percentual apresentado de 14% era muito alto quando 
comparado aos 9,6% registrados pela média municipal, 
já em 2010 esse número caiu para 8,3%, percentual 
inferior ao do Município e da macrorregião Leste 2. 
Ressalta-se ainda que a maior contribuição para essa 
redução está relacionada ao distrito de Lajeado, visto 
que no ano 2000 a proporção dos domicílios em favela 
no distrito de Lajeado era cerca de três vezes maior 
que no distrito de Guaianases. A população que vive 
em áreas de risco representa cerca de 1% da população 
total da Subprefeitura: são 2.749 moradores, a maioria 
deles vivendo no distrito de Lajeado, onde praticamente 
a totalidade das áreas de risco corresponde às áreas 
das favelas Jardim Aurora, Jardim Etelvina, Córrego do 
Florista, Jardim Lourdes e Jardim Gianetti.

Segundo IBGE, 2010, dados referentes à inadequação 
domiciliar, isto é, o percentual de domicílios com 
mais de três moradores por dormitório, demonstram 
considerável redução entre os anos 2000 e 2010, 
seguindo a tendência municipal. Todavia, há de se 
considerar que a proporção de inadequação domiciliar da 
Subprefeitura é aproximadamente o dobro da proporção 
de 7,9% registrada pelo Município e que abarca tipologias 
habitacionais além das favelas, tendo em vista que 
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Condição de inadequação domiciliar Participação de domicílios em favelas

Percentual de domicílios com mais de 3 moradores por dormitório Participação dos domicílios sobre o total de domicílios do território

Percentual de Área construída por tipo de uso. Subprefeitura Guaianases e Distritos, 2014

Fonte: Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico / TPCL

Fonte: IBGE - Censos 2000 e 2010 Fonte: Secretaria Municipal de Habitação (SEHAB)
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o percentual de favelas corresponde a 8,3% e o de 
inadequação domiciliar a 13,3%.

Dada a complexidade da questão habitacional em 
Guaianases, cerca de 36% do território foi demarcada 
pelo PDE 2014 como Zona Especial de Interesse Social 1 
- ZEIS-1, sendo a menor parcela dessas regiões formada 
pelas favelas e, predominantemente, por loteamentos 
irregulares onde o poder público objetiva a promoção 
de regularização fundiária e solução habitacional e 
urbanística, como as Vilas Marilena, Primeiro de Outubro 
e Cosmopolita e o Jardim Bandeirantes.

Segundo o Cadastro Territorial Predial de Conservação 
e Limpeza - TPCL, 64,7% da área construída total 
da Subprefeitura Guaianases correspondem ao uso 

residencial horizontal e 11,3% ao uso residencial vertical, 
isto é, 76% do território é utilizado para fins de moradia, de 
ocupação predominantemente baixa. O aumento do uso 
residencial vertical foi o que mais sofreu alterações entre 
os anos 2000 e 2010, passando de 6,4% para 11,3%, o que 
se deve aos empreendimentos imobiliários residenciais 
verticais lançados durante essa década, a maioria deles 
com financiamento da Caixa Econômica Federal por meio 
do Programa Minha Casa Minha Vida.

Por sua vez, os usos não residenciais constituem cerca 
de 23,9% da área total construída, destacando-se as 
áreas comerciais e de serviços localizadas no centro 
e ao longo das Estradas Dom João Nery e do Lageado 
Velho, das Ruas Saturnino Pereira e Otelo Augusto e da 
Avenida Nordestina. Visando à promoção de usos não 

residenciais no território, o PDE demarcou na região 
central de Guaianases um conjunto de quadras que 
integram o Perímetro de Incentivo ao Desenvolvimento 
Econômico Jacu-Pêssego, além dos Eixos de Estruturação 
da Transformação Urbana Existentes e Previstos junto aos 
grandes eixos viários e estações de transporte.

É possível afirmar que a Subprefeitura Guaianases, mesmo 
tendo experimentado mudanças que foram significativas 
em seu contexto, como a redução dos domicílios em favela, 
ainda apresenta expressiva precariedade habitacional 
ligada, principalmente, à qualidade construtiva de suas 
edificações, à irregularidade fundiária e urbanística, além 
da necessidade de fomento à diversificação de usos neste 
território.
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Entre os anos 2000 e 2010, seguindo o padrão registrado 
pelo Município, a Subprefeitura Guaianases apresentou 
significativa redução da proporção de domicílios não 
conectados à rede coletora de esgoto, passando de 22,4% 
para 12,8% - redução superior à da própria cidade de São 
Paulo, que passou de 12,2% para 8,0%. No entanto, faltam 
coletores tronco, tratamento e disposição final adequada 
dos efluentes, ausências estas que tornam os córregos 
da região verdadeiros canais de esgoto a céu aberto, que 
contribuem para o aumento de doenças associadas à 
falta de saneamento ambiental, comprometendo a saúde 
pública. 

Como outras regiões periféricas do Município, Guaianases 
apresenta alto percentual de trabalhadores que gastam 
mais de uma hora no deslocamento casa-trabalho (35,8%), 
corroborando para isso a baixa oferta de empregos formais 
da região e as escassas opções de transporte coletivo. De 
acordo com a Pesquisa Origem e Destino 2007 realizada 
pela Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ, 
os maiores deslocamentos com origem na Subprefeitura 
Guaianases tiveram como destino outras subprefeituras 
da Zona Leste e o Centro de São Paulo. 

Mesmo com a baixa oferta de transporte coletivo, é esse 
o principal modo de deslocamento da população da 
Subprefeitura, com 49,4% das total de viagens, seguido 
do modo a pé com 39,5%. O território é atendido pela 
estação Guaianases da Linha 11 Coral da CPTM - servida 
pelos terminais de ônibus norte e sul localizados em seu 
entorno - a qual recebe também parte da demanda de 
regiões onde não há transporte sobre trilhos ou de alta 

capacidade, como Cidade Tiradentes. 

Apesar de sua grande importância para a mobilidade 
em Guaianases, a linha férrea representa barreira física 
de difícil transposição, que segmenta os distritos de 
Guaianases e Lajeado, gerando diferenças urbanas 
e sociais e dificultando a conexão entre os mesmos. 
Considera-se ainda a insegurança das passarelas que 
cruzam a ferrovia e o Viaduto Deputado Antônio Sylvio 
Cunha Bueno como a única alternativa para os veículos 
realizarem  a travessia.

O sistema viário em geral apresenta precariedades: 
a quantidade de faixas de ônibus é ínfima, não há 
corredores de ônibus ou ciclovias, e as vias estruturais, 
que na subprefeitura como um todo representam menos 
da metade do percentual registrado para o Município, se 
fazem mais presentes no distrito de Guaianases, onde 
7,3% das vias são estruturais, enquanto no distrito de 
Lajeado esse percentual cai para 4,0%. Tal sistema viário 
articula-se sobre as principais vias do território: Avenidas 
José Pinheiro Borges, Nordestina e José Higino Neves, 
Estradas Dom João Nery, Itaquera-Guaianases, de Poá 
e do Lageado Velho, Ruas Saturnino Pereira, Salvador 
Gianetti, Luís Mateus e Professor Cosme Deodato Tadeu. 
Visando à melhoria do sistema, o PDE tem como uma de 
suas diretrizes a implantação dos corredores de ônibus 
municipais Radial Leste, Perimetral Leste e João Batista.
Além da necessidade de estruturação do sistema viário 
por meio de ações como a criação de conexões intra 
e interbairros, implantação de ciclovias, passarelas e 
travessias para pedestres, e alargamentos viários, também 

é fundamental que hajam melhorias para sua qualificação 
como espaço público, tais como adequação de calçadas, 
implementação de mobiliário urbano, iluminação pública 
e arborização, bem como do sistema de transportes, 
contribuindo, assim para a eficiência de todo o sistema de 
mobilidade urbana.

A transformação da Subprefeitura Guaianases de um 
território predominantemente rural em urbano ocorreu 
de forma intensa e desordenada, tendo como uma de suas 
características o avanço da ocupação urbana sobre áreas 
de vegetação densa ou ambientalmente frágeis, como 
margens de córrego e encostas. Tal aspecto configura-se 
como a causa principal de sua degradação ambiental.

Entre as consequências desse processo, está a 
precariedade das áreas verdes em Guaianases, sendo 
baixo o índice de cobertura vegetal e áreas verdes públicas 
por habitante da Subprefeitura: 12,4 m²/habitante e 1,3 
m²/habitante, respectivamente, índices bem inferiores 
àqueles apresentados pelo Município de São Paulo, 
equivalentes a 54 m²/habitante e 14,1 m²/habitante. 

Desta forma, o percentual da população residente que 
mora a mais de 1 quilômetro de parques é alto, havendo 
apenas um parque municipal em cada um dos distritos: 
em Lajeado o Parque Izaura Pereira de Souza Franzolin, 
inserido na antiga Chácara Santa Rosa, de vegetação 
composta por remanescente de Mata Atlântica em 
estágio inicial de sucessão, e em Guaianases há o recém 
implantado Parque Linear Guaratiba Fase 1, que objetiva, 
dentre outros, a recuperação da vegetação ciliar do 
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córrego Guaratiba. Com vistas à melhoria da qualidade 
de vida e diminuição das desigualdades sociais por meio 
do incremento de áreas verdes públicas voltadas ao lazer, 
contemplação, permeabilidade do solo e/ou melhoria da 
paisagem na subprefeitura, o PDE 2014 estabelece como 
diretriz a implantação dos parques: Linear Guaratiba, 
Lajeado Santa Etelvina, Chabilandia e Cohab Juscelino.

Ainda com relação à vegetação, a arborização de 
vias também é deficitária quando comparada com o 
Município e com a macrorregião Leste 2: na Subprefeitura 
Guaianases são cerca de 21 árvores por quilômetro de 
vias, enquanto o valor correspondente para o Município é 
de aproximadamente 37 árvores. Nesse sentido, destaca-
se a pouca estruturação do sistema viário, que torna 
inviável uma maior arborização em grande parte das vias 
da subprefeitura.

A extração mineral é uma das atividades econômicas da 
Subprefeitura Guaianases, sendo que há duas pedreiras 
em seu território. Uma delas já não se encontra em 
atividade e é atualmente utilizada para a retenção de águas 
pluviais, o chamado Piscinão Pedreira, que contribui para 
minimizar as enchentes da região. A Pedreira Lajeado, por 
sua vez, encontra-se em atividade, o que torna necessário 
a implementação e acompanhamento de Plano de 
Recuperação de Áreas Degradadas. 

Quanto à rede hídrica, Guaianases tem como principais 
cursos d’água Ribeirão Guaratiba, Ribeirão Itaquera e Rio 
Itaquera-Mirim, junto dos quais estão as áreas de relevo 
plano da Subprefeitura, predominando a topografia 

acidentada no restante do território. Boa parte das 
margens desses cursos d’água encontra-se ocupada, 
constituindo áreas de risco em alguns pontos, como é o 
caso do Córrego do Florista, afluente do Ribeirão Itaquera. 
Além disso, a insuficiência de sistema de drenagem das 
águas pluviais e de esgotamento sanitário acentuam 
a poluição, a contaminação dos corpos hídricos e as 
enchentes da região, sendo de fundamental importância 
a efetivação de políticas públicas voltadas à provisão 
universal do saneamento ambiental para melhoria da 
qualidade de vida da população. 

Desafios da Subprefeitura

Do ponto de vista social, são significativas no território 
da Subprefeitura Guaianases as questões relacionadas ao 
alto índice de vulnerabilidade social e aos baixos índices 
de desenvolvimento humano, este último associado 
principalmente aos baixos indicadores de renda. 
Portanto, além do combate às desigualdades sociais, são 
necessárias também ações que promovam a geração de 
empregos e a distribuição de renda.

Objetivando o fomento ao desenvolvimento econômico 
local num território marcado pela baixa oferta de empregos 
formais, irregularidade das atividades econômicas 
existentes e baixo perfil de renda dos habitantes, é 
imprescindível a implementação de políticas públicas 
voltadas à regularização fundiária, à regularização de 
comércios e serviços existentes, ao incentivo de instalação 
de usos não residenciais em seu território, e à capacitação 
profissional da população da Subprefeitura Guaianases.

Quanto ao acesso a serviços, pode-se dizer que a rede 
de equipamentos e serviços existente é insuficiente 
para atender às demandas, sendo que as maiores 
delas dizem respeito às atividades e programas da 
rede socioassistencial, levando-se em conta a alta 
vulnerabilidade social presente nesse território. Ademais, 
também se observa a inexistência de leitos SUS e a 
demanda por Unidades Básicas de Saúde - UBSs e Centros 
de Educação Infantil - CEIs, principalmente no distrito de 
Lajeado, e a concentração dos equipamentos de cultura e 
parques na região central da subprefeitura, corroborando 
à dificuldade de acesso aos equipamentos a topografia 
acidentada e os passeios públicos desqualificados. 
Assim, é importante não apenas a implantação de 
novos equipamentos, como também a melhoria do 
espaço público, permitindo a ampliação do acesso aos 
equipamentos e serviços existentes.

No que tange à Moradia e Uso do Solo, observa-se que 
a falta de regularização representa um dos maiores 
problemas na subprefeitura, funcionando como 
impeditivo até mesmo para a implantação de novos 
equipamentos por parte do poder público. Somam-se a 
isso as questões pertinentes à irregularidade urbanística 
e à qualidade construtiva das habitações, que definem 
a precariedade habitacional existente. Dessa forma, 
uma das questões fundamentais para a Subprefeitura 
Guaianases é a regularização de seu território, tanto 
fundiária quanto urbanística, oferecendo garantia de 
posse aos moradores, melhorando a qualidade urbana e 
ampliando os usos não residenciais.
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Sobre a Infraestrutura e a Mobilidade Urbanas, é possível 
afirmar que a falta de estruturação do sistema viário, 
a desqualificação das ruas como espaços públicos e a 
baixa oferta de transporte público são parte da causa de 
problemas como a grande quantidade de tempo gasto nos 
deslocamentos casa-trabalho e a dificuldade de locomoção 
dentro do território da Subprefeitura Guaianases e com 
outras regiões da cidade. Assim sendo, é fundamental a 
qualificação do espaço das ruas e a ampliação da oferta 
de transporte coletivo, o que compreende a estruturação 
das vias, a articulação entre os pontos de interesse do 
território, a circulação e conexão com outras áreas da 
cidade, a melhoria dos deslocamentos realizados a pé e 
a busca de alternativas de transporte público e coletivo. 
Quanto às questões ambientais, a baixa quantidade de 
áreas verdes presentes no território da Subprefeitura 
Guaianases a classifica como uma região árida, em que 
os cursos d’água e suas margens são utilizados para o 
despejo de esgoto e descarte de entulho, e onde regiões 
de solo frágil são ocupadas, ocasionando enchentes, 
áreas de risco e degradação ambiental. Assim, é essencial 
a promoção de universalização do saneamento ambiental 
e tratamento das margens dos cursos d’água, visando à 
qualidade de vida da população e à melhoria do meio 
ambiente. Além disso, também são importantes a 
ampliação das áreas verdes e da arborização, implantação 
de parques e de solução efetiva de drenagem urbana, 
e recuperação das áreas degradadas pela atividade 
de exploração e extração nas pedreiras existentes no 
território de Guaianases, requalificando o tecido urbano. 

Diretrizes da Subprefeitura

Diante dos desafios, ora expostos, as diretrizes para esta 
subprefeitura são: 
• Ampliar e qualificar o sistema de mobilidade urbana e a
malha viária eliminando gargalos e nós viários, atentando 
para melhoria de calçadas e implantação de mobiliário 
urbano;
• Implantar e qualificar sistemas de percursos de pedestres 
e ciclovias, com melhorias nas calçadas, travessias sobre 
córregos e percursos que fracionem as grandes quadras 
e glebas;
• Criar novos e qualificar os acessos e transposições 
existentes sobre e sob a ferrovia, reduzindo a fragmentação 
do território e oferecendo melhores condições de 
segurança e conforto para pedestres e ciclistas;
• Regularizar o comércio e os serviços existentes, 
fomentando o desenvolvimento econômico local;
• Incentivar a instalação de atividades geradoras de 
emprego e renda;
• Promover políticas voltadas à regularização fundiária;
• Ampliar as áreas verdes públicas e arborização viária;
• Ampliar a cobertura de abastecimento de água com 
qualidade e sem interrupções; a coleta, tratamento e 
disposição adequada dos efluentes, as redes de águas 
pluviais;
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos;
• Solucionar questões habitacionais e urbanísticas, 
abarcando tanto a regularização quanto a provisão 
habitacional.
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LEI DE PARCELAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO (LEI NO 16.402/16)  
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REDE DE ESTRUTURAÇÃO LOCAL
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Subprefeitura GUAIANASESID 63 | AVENIDA JOSÉ HIGINO NEVES E RUA INÁCIO MONTEIRO  

Descrição
O perímetro abarca toda a extensão de Rua Inácio 
Monteiro e também a Avenida José Higino Neves, assim 
como equipamentos e espaços de importância ao longo 
destas vias.  
A Rua Inácio Monteiro e Avenida José Higino Neves 
servem os conjuntos habitacionais Barro Branco, dos Ipês, 
Inácio Monteiro, Prestes Maia, Sítio Conceição e Juscelino 
Kubitschek, além da região de Vila Yolanda, Jardim Fátima 
e Jardins Pérola I e II. 
     
Caracterização
A Rua Inácio Monteiro é incorporada como ação prioritária 
no sistema viário estrutural pelo Plano Diretor Estratégico 
do Município de São Paulo (PDE, Lei Nº16.050/2014), 
destacando sua importância ao deslocamento e 
conectividade deste território. Tal ação contribuiria ao 
atendimento da demanda pela qualificação viária, oferta 

de transportes públicos coletivos e diminuição no alto 
tempo destinado aos deslocamentos casa-trabalho por 
população moradora de Cidade Tiradentes.  

Além disso, a demarcação compreende parte de território 
demarcado como ZC-ZEIS pela Lei de Parcelamento, Uso 
e Ocupação do Solo (LPUOS) do Município de São Paulo 
(Lei Nº16.402/2016), evidenciando assim sua importância 
estratégica ao desenvolvimento econômico e aumento de 
oferta de serviços e empregos locais. A demarcação de 
ZC-ZEIS visa incentivar os usos não residenciais, de forma 
a promover a diversificação dos usos com a habitação de 
interesse social, a regularização fundiária de interesse 
social e a recuperação ambiental. 

Referente aos equipamentos e espaços existentes, é 
possível citar o Centro de Formação Cultural Cidade 
Tiradentes (CFCCT) e parada de ônibus em trecho final de 
Rua Inácio Monteiro.

Destaca-se também a importância de adequada zeladoria 
de Ribeirão Guaratiba, sobre o qual foram verificadas 
ocorrências de extravasamento.  
     
Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais; 
• Promover ações indutoras do desenvolvimento 
econômico local; 
• Qualificar os espaços livres públicos; 
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade; 
• Promover a regularização fundiária e urbanística.   

Diretrizes
• Incentivo às atividades comerciais, à prestação de 
serviços e geração de emprego locais; 
• Adequação de usos existentes e futuros ao caráter 
ambiental apresentado pela localidade;
• Melhoria e qualificação de sistema viário, tal como a de 
travessias de pedestres; 
• Melhoria e qualificação dos espaços públicos através, 
por exemplo, de melhorias de calçadas e áreas verdes, 
implantação de mobiliário urbano, a promoção de 
melhoria na iluminação pública e arborização viária; 
• Saneamento ambiental de cursos d�água existentes, 
assim como o tratamento paisagístico e preservação 
ambiental de suas margens e demais áreas degradadas;  
• Melhoria de parada de ônibus em trecho final de Rua 
Inácio Monteiro.
     
Secretarias Envolvidas
SMPED;SMS;SMADS;SMSP;SMC;SEME;SIURB;SD-
TE;SMT;SME.

Atores Envolvidos
FUNDURB;CET;SP Obras;SP TRANS;Ilume.CETESB;Sabe-
sp;ELETROPAULO.
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Subprefeitura GUAIANASESID 64 | OCUPAÇÕES PAIOL E PAIOLZINHO

Descrição
As ocupações Paiol e Paiolzinho encontram-se próximas 
à divisa entre o Município de São Paulo e o Município de 
Ferraz de Vasconcelos, próximas também à Rua Inácio 
Monteiro e Avenida do Paiol.    
     
Caracterização
O perímetro está compreendido na Macrozona de 
Proteção e Recuperação Ambiental, demarcada pelo 
Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo 
(PDE, Lei Nº16.050/2014) e, assim sendo, deve prezar 
pela manutenção dos serviços ambientais prestados 
pelos sistemas ambientais existentes, pela proteção da 
biodiversidade e pela compatibilização de uso do solo 
urbano com as condicionantes ambientais, topográficas e 
geológicas locais, por exemplo.
Em relação a isso, segundo o Plano Municipal da Mata 
Atlântica (PMMA) do Município de São Paulo, a localidade 

demarcada abriga remanescentes do bioma Mata 
Atlântica, parte deles demarcado como ZEPAM pela Lei 
de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo do Município 
de São Paulo (Lei Nº16.402/2016).

O perímetro contempla também a existência de 
assentamentos precários, os quais permeiam os 
remanescentes vegetais de importância desta região, 
estando alguns deles instalados em áreas de topografia 
acidentada e próximos a cursos d’água. A precariedade 
manifestada a partir da relação entre assentamentos 
precários, topografia acidentada e cursos d’água 
corroboram para a manutenção da péssima qualidade 
de vida de população moradora das ocupações e para a 
degradação ambiental local.   

Maioritariamente, os assentamentos precários estão 
demarcados como ZEIS 1 e ZEIS 2 pela Lei de Parcelamento, 
Uso e Ocupação do Solo do Município de São Paulo 
(Lei Nº16.402/2016). Esses locais são marcados pela 
precariedade social, urbana e habitacional, com demanda 
por investimentos e oferta de serviços e equipamentos 
públicos. 
     
Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais; 
• Atender a população em situação de vulnerabilidade 
social; 
• Qualificar os espaços livres públicos; 
• Promover a recuperação e conservação ambiental; 
• Solucionar os problemas de saneamento ambiental; 

• Promover a coleta e destinação de resíduos sólidos,; 
• Promover o atendimento habitacional e a regularização 
fundiária.   

Diretrizes
• Saneamento ambiental de córregos existentes, assim 
como o tratamento paisagístico e preservação ambiental 
de suas margens e demais áreas degradadas;
• Conservação, manejo, fiscalização e recuperação de 
vegetação nativa e da biodiversidade da Mata Atlântica;
• Adequação de usos existentes e futuros ao caráter 
ambiental apresentado pela localidade, objetivando a 
preservação de cursos d’água e áreas verdes livres;
• Verificação de contaminação do solo;
• Promover a coleta e destinação de resíduos sólidos, de 
modo a evitar despejos em áreas ambientalmente frágeis 
e próximas às ocupações; 
• Melhoria e qualificação dos espaços públicos através, 
por exemplo, de melhorias de calçadas e áreas verdes, 
implantação de mobiliário urbano, a promoção de 
melhoria na iluminação pública e arborização viária;
• Melhoria de conexão entre região de ocupações Paiol e 
Paiolzinho e a Rua Inácio Monteiro.
     
Secretarias Envolvidas
SMS;SMADS;SMSP;SMC;SMDU;SMDHC;SE-
ME;SEHAB;SIURB;SES;SDTE;SVMA;SMT;SME.

Atores Envolvidos
FUNDURB;CET;SP Obras;SP TRANS;Ilume.CETESB;Sabe-
sp;ELETROPAULO.
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Subprefeitura GUAIANASESID 326 | ÁREA VERDE HOSPITAL

Descrição
Área verde pública ao longo de afluente do Córrego 
Itaquera-Mirim, localizada nas imediações do Hospital 
Geral de Guaianases Jesus Teixeira Costa, entre as Ruas 
Castanho da Silva e Arraial dos Gorinos.   

Caracterização
Em região próxima ao centro comercial da Subprefeitura 
e ao núcleo de equipamentos que servem ao bairro onde 
se encontra, o terreno, de topografia acidentada em 
alguns de seus trechos, é arborizado e foram realizadas 
intervenções para sua melhoria, permitindo seu uso. 
Em seu entorno localizam-se a Escola Estadual Professor 
Saturnino Pereira e quadras esportivas com acesso pela 
Rua Bernardino Antunes, além do assentamento Arraial 
dos Gorinos junto ao curso d’água.
   

Objetivos
• Atender a demanda por espaços livres públicos de lazer 
e esporte; 
• Promover a recuperação e conservação ambiental dos 
cursos d´água; 
• Promover o atendimento habitacional e a regularização 
fundiária.   

Diretrizes
• Implantação de elementos voltados à acessibilidade: 
rampas, escadas, passagem sobre o córrego, tendo em 
vista também a conexão com as áreas de lazer já existentes 
e a escola;
• Elaboração de projeto de praça/área verde para a área;
• Solução habitacional para as famílias do assentamento 
Arraial dos Gorinos;
• Saneamento e tratamento paisagístico das margens do 
curso d’água afluente do Córrego Itaquera-Mirim.
   
Secretarias Envolvidas
SMADS;SMDU;SEHAB;SIURB;SVMA.

Atores Envolvidos
COHAB;SP Obras;SP Urbanismo.CETESB;Sabe-
sp.Ministério das Cidades.
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Subprefeitura GUAIANASESID 338 | SANTA ETELVINA

Descrição
O perímetro localiza-se junto à Rua Santa Etelvina, na 
região noroeste do distrito de Lajeado, próximo à divisa 
com as Subprefeituras Itaquera, São Miguel e Itaim 
Paulista.       

Caracterização
A área em questão encontra-se em setor de alta 
vulnerabilidade social, caracterizada como região de 
vazio socioasssistencial pela Secretaria Municipal de 
Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS. Além 
disso, alguns de seus trechos foram classificados pela 
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB 
como potencialmente contaminados no solo e outros 
como contaminados no solo e na água subterrânea.
A maior parte do perímetro é composta por glebas 
particulares não ocupadas e consideradas como sítio 
geológico, onde há uma nascente, enquanto nas demais 

áreas há assentamentos precários em área de risco  
Complexo Célia Irene e Machacaris, totalizando 896 
domicílios, segundo a Secretaria Municipal de Habitação 
- SEHAB , e a Escola Estadual Professora Nancy de Oliveira 
Fidalgo.
A Secretaria Municipal de Verde e Meio Ambiente - SVMA 
e o Plano Diretor Estratégico - PDE (Lei 16050/2014) 
preveem a implantação do parque Santa Etelvina nas glebas 
não ocupadas e a Lei de Parcelamento Uso e Ocupação 
do Solo - LPUOS (Lei 16402/2016) demarcou essas glebas 
como Zona Especial de Preservação Ambiental - ZEPAM, e 
suas adjacências como Zona Especial de Interesse Social 
- ZEIS 2, voltadas à construção de habitação de interesse 
social.
      
Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais de saúde, de educação, de assistência 
social, de cultura e de lazer e esportes; 
• Implantar os parques planejados; 
• Promover a recuperação e conservação ambiental e 
revitalização de áreas degradadas e contaminadas; 
• Promover o atendimento habitacional e a regularização 
fundiária; 
• Contribuir com os programas relacionados à notificação 
para o parcelamento, edificação e utilização compulsórios 
(PEUC).   

Diretrizes
• Direcionamento da área para sua contemplação em 
plano de urbanização, tendo em vista suas peculiaridades;
• Tratamento adequado do solo e das águas contaminadas, 

inclusive com estudo de viabilidade de aproveitamento da 
água;
• Implantação de núcleo de habitação de interesse social;
• Urbanização e regularização: Implantação de 
infraestrutura de esgotamento sanitário, abastecimento 
de água, coleta e disposição adequada de resíduos 
sólidos, drenagem de águas pluviais;
• Implantação do parque previsto, preservando as 
características do sítio geológico e articulando-o com as 
habitações de interesse social.

Secretarias Envolvidas
SMS;SMADS;SMC;SEME;SEHAB;SVMA;SME.

Atores Envolvidos
COHAB;SP Obras;SP Urbanismo.CETESB.CEF.
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Subprefeitura GUAIANASESID 339 | CENTRO DE GUAIANASES

Descrição
Região central da Subprefeitura Guaianases, apresenta 
forte caráter comercial local e equipamentos como a 
Estação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos 
- CPTM Guaianases, terminais de ônibus, o Mercado 
Municipal e a Biblioteca Cora Coralina.     

Caracterização
Abarcando vias como as Ruas Salvador Gianetti, 
Copenhague, Saturnino Pereira, Otelo Augusto Ribeiro, 
constitui-se como importante região de distribuição de 
fluxos viários, o que resulta em congestionamentos, 
considerando também que o Viaduto Deputado Antonio 
Sylvio Cunha Bueno é única opção para transposição da 
ferrovia para veículos em todo o território de Guaianases. 
Ademais, a travessia da linha férrea para os pedestres 
também é insuficiente por conta da falta de segurança nas 
passarelas e em seus acessos.

O Córrego Itaquera-Mirim apresenta constantes 
extravasamentos, inundando regiões do distrito de 
Lajeado, suas margens são completamente ocupadas e 
alguns de seus trechos canalizados nesse perímetro. Junto 
a ele ressalta-se a presença de assentamento precário, o 
Jardim Ieda, com 54 domicílios, segundo levantamento da 
Secretaria Municipal de Habitação - SEHAB. Além disso, 
encontra-se no perímetro uma grande área de risco 
geológico compreendida entre as Ruas Nossa Senhora da 
Fonte e Professor Francisco Pinheiro.

As áreas livres próximo ao Mercado Municipal e ao 
Viaduto são utilizadas como praça e estacionamento, 
entretanto, dada a grande demanda de usos na região 
central, o espaço é insuficiente para acomodar todas as 
atividades ali presentes e conciliá-las com o intenso fluxo 
de veículos e pedestres.

Em função da previsão do Plano Diretor Estratégico 
- PDE e do Plano de Mobilidade 2015 de implantação 
dos corredores de ônibus municipais Radial Leste e 
Perimetral Leste e da existência da estação CPTM, a Lei 
de Parcelamento Uso e Ocupação do Solo - LPUOS (Lei 
16402/2016) demarcou a maior parte dessa região como 
Zona de Estruturação Urbana - ZEU e Zona de Estruturação 
Urbana Prevista - ZEUP, objetivando a transformação 
dessas áreas e seu adensamento. Além disso, nela está 
contido um dos perímetros do Programa de incentivos 
fiscais para prestadores de serviços em região da Zona 
Leste do Município de São Paulo (Lei 15 931/2013).
     

Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais, especialmente de assistência social e de 
cultura; 
• Atender a população em situação de vulnerabilidade 
social a população em área de risco; 
• Promover ações indutoras do desenvolvimento 
econômico local, especialmente pela geração de 
empregos e pelo estímulo ao comércio e serviços locais; 
• Qualificar os espaços livres públicos, especialmente os 
vinculados aos equipamentos públicos, os vinculados ao 
comércio e os vinculados ao transporte público; 
• Solucionar os problemas de saneamento ambiental, 
em especial esgotamento sanitário e manejo de águas 
pluviais (drenagem); 
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local, regional 
e de acordo com o Plano de Mobilidade de São Paulo - 
PLANMOB; 
• Promover o atendimento habitacional e a regularização 
fundiária.   

Diretrizes
 • Implantação dos corredores de ônibus municipais 
previstos;
• Aberturas e alargamentos viários;
• Estudos de viabilidade voltados a:
-abertura de via entre a Rua Salvador Gianetti e a Estrada 
de Poá;
-construção de pontilhão para pedestres sobre córrego 
Itaquera-Mirim na diretriz da Rua Flechilha;
-ligação viária entre Rua Professor Francisco Pinheiro 
e Estrada Nossa Senhora da Fonte, com construção de 
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pontilhão sobre córrego;
-prolongamento da Rua Redeiras, conectando-a a Rua 
Roque Gonzales;
-implantação de ciclovia e bicicletários junto à estação 
Guaianases da CPTM.
• Melhoria de calçadas, travessias, iluminação e 
arborização de vias, tendo em vista a acessibilidade 
universal, segurança do espaço público e articulação 
entre os equipamentos públicos existentes;
• Implantação de mobiliário urbano adaptado/adequado 
em vias prioritárias para o transporte público cuja 
dimensão das calçadas é insuficiente para implantação de 
mobiliário convencional;
• Reconformação da passarela, de modo a garantir 
visibilidade dos transeuntes, e melhoria de seu acesso - 
Rua Cosme Deodato Tadeu e Rua Clarínia;
• Redesenho das áreas livres de uso público, em especial 
junto ao Mercado Municipal, prevendo a acomodação de 
atividades diversas;
• Uso de áreas remanescentes de desapropriação dos 
corredores de ônibus para implantação de novos espaços 
e equipamentos públicos;
• Urbanização e regularização: Implantação de 
infraestrutura de esgotamento sanitário, abastecimento 
de água, coleta e disposição adequada de resíduos 
sólidos, drenagem de águas pluviais;
• Realização de obras de drenagem que contemplem a 
extensão do córrego Itaquera-Mirim, além do saneamento 
e tratamento paisagístico de suas margens;
• Regularização e incentivos ao comércio e serviços locais.
     

Secretarias Envolvidas
SMPED;SMADS;SMC;SMDU;SEHAB;SIURB;SDTE;SMT.

Atores Envolvidos
CET;SP Obras;SP TRANS;SP Urbanismo.CPT-
M;EMTU;Sabesp.
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Subprefeitura GUAIANASESID 341 | CÓRREGOS ITAQUERA E ITAQUERA-MIRIM

Descrição
Os trechos do Ribeirão Itaquera e Córrego Itaquera-Mirim 
compreendidos por este perímetro localizam-se ao longo 
da linha férrea e da divisa com a Subprefeitura Itaquera, 
no distrito de Lajeado.    

Caracterização
Apesar da realização de obras de drenagem nos cursos 
d’água, a região é constantemente atingida por inundações, 
especialmente próximo ao centro de Guaianases e à Ponte 
Coroá de Frade. Além disso, há poucas opções de conexão 
entre as margens dos córregos e de seus afluentes, tanto 
para veículos quanto para pedestres e ciclistas.
Junto aos cursos d’água também estão presentes 
assentamentos precários, parte deles em áreas de risco: 
Baltazar Barroso, Leonardo Donati, Francisco Bitancourt, 
Jardim Aurora para este último há previsão de projeto 
de remoção/regularização por meio do Programa de 

Aceleração do Crescimento - PAC Encostas.
Está prevista pelo Plano Diretor Estratégico - PDE 
(Lei 16050/2014) a implantação do Parque Linear 
Guaratiba Fase 3, desde o Centro Educacional Unificado 
- CEU Jambeiro até as proximidades da divisa com as 
Subprefeituras São Miguel e Itaim Paulista, além do 
corredor de ônibus municipal Radial Leste, devendo 
seguir até a Estação Guaianases da Companhia Paulista 
de Trens Metropolitanos - CPTM. Ademais também há 
proposição de obras viárias estruturais na Ponte Coroá 
de Frade, incluindo futura ligação com a Avenida José 
Pinheiro Borges.
    
Objetivos
• Qualificar os espaços livres públicos, especialmente os 
vinculados aos equipamentos públicos; 
• Atender a demanda por espaços livres públicos de lazer 
e esporte; 
• Implantar os parques planejados; 
• Promover a recuperação e conservação ambiental dos 
cursos d´água e das encostas; 
• Solucionar os problemas de saneamento ambiental, 
em especial esgotamento sanitário e manejo de águas 
pluviais (drenagem);
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local, regional 
e de acordo com o Plano de Mobilidade de São Paulo - 
PLANMOB; 
• Promover o atendimento habitacional e a regularização 
fundiária.   

Diretrizes
• Melhoria de calçadas, travessias - inclusive travessias 

entre as margens dos córregos -, iluminação, pavimentação 
e arborização de vias, tendo em vista a acessibilidade 
universal, segurança do espaço público e articulação 
entre os equipamentos públicos existentes;
• Aberturas e alargamentos viários;
• Estudo de viabilidade voltado à abertura de via local 
ligando a Rua Juarez Fagundes e a Rua Baía de Japerica, 
com construção de pontilhão sobre Córrego Itaquera-
Mirim;
• Implantação de mobiliário urbano adaptado/adequado 
em vias prioritárias para o transporte público cuja 
dimensão das calçadas é insuficiente para implantação de 
mobiliário convencional;
• Melhoramento dos espaços públicos de lazer existentes;
• Solução habitacional para as famílias em área de risco e 
tratamento adequado dessas áreas;
• Urbanização e regularização: Implantação de 
infraestrutura de esgotamento sanitário, abastecimento 
de água, coleta e disposição adequada de resíduos 
sólidos, drenagem de águas pluviais;
• Realização de obras de drenagem que contemplem 
a extensão dos córregos e pontos de interesse para a 
drenagem, como a Ponte Coroá de Frade;
• Saneamento dos cursos d’água Itaquera, Itaquera-
Mirim e seus afluentes e tratamento paisagístico de suas 
margens;
• Implantação do parque previsto visando ao alargamento 
de calçadas, transposições para pedestres e acessibilidade.
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Secretarias Envolvidas
SMPED;SMADS;SMSP;SMDU;SEHAB;SIURB;SVMA;SMT.

Atores Envolvidos
CET;SP Obras;SP TRANS;SP Urbanismo;Ilume.CETES-
B;Sabesp.
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Subprefeitura GUAIANASESID 342 | AVENIDA MIGUEL ACHIOLE, CEU LAJEADO E ARREDORES

Descrição
Contemplando importantes vias para a conexão deste 
território, o perímetro é composto por trechos de 
ambos os distritos da Subprefeitura, desde a divisa 
entre a Subprefeitura Cidade Tiradentes e o distrito de 
Guaianases: vias José Higino Neves, Domingos Escórcio, 
Fernão Carrilho, Miguel Achiole da Fonseca, Otelo 
Augusto Ribeiro, Feliciano de Mendonça, Estrada de Poá, 
Professor Cosme Deodato Tadeu e o Território CEU � 
Centro Educacional Unificado Lajeado.   

Caracterização
O percurso contempla parada final de ônibus e área de 
interesse para a conectividade e articulação: Hospital 
Geral de Guaianases Jesus Teixeira Costa, Escola Técnica 
Estadual - ETEC Guaianases, passarelas sobre a ferrovia 
- atualmente subutilizadas por seus acessos precários e 
condições de insegurança que oferecem - e CEU Lajeado.

Também nessa região, o Córrego Itaquera-Mirim tem boa 
parte de suas margens ocupadas e apresenta constantes 
extravasamentos. Ressaltando-se ainda a existência de 
assentamentos precários nas proximidades da ferrovia: 
Jardim Soares e Jardim Fanganiello.
A Lei de Parcelamento Uso e Ocupação do Solo - LPUOS 
(Lei 16402/2016) demarcou poções desse território como 
Zona Especial de Interesse Social ZEIS 1 e 2, voltadas à 
regularização fundiária e urbanística e à construção de 
habitação de interesse social, e nas áreas junto à ferrovia 
e divisa com o Município de Ferraz de Vasconcelos, a Lei 
demarcou como Zona Centralidade - ZC trechos onde se 
localizam o comércio e serviços que servem à região.
   

Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais; 
• Promover ações indutoras do desenvolvimento 
econômico local, especialmente pelo estímulo ao 
comércio e serviços locais; 
• Qualificar os espaços livres públicos; 
• Promover a recuperação e conservação ambiental dos 
cursos d´água; 
• Solucionar os problemas de saneamento ambiental, 
em especial esgotamento sanitário e manejo de águas 
pluviais (drenagem); 
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local e regional; 
• Promover o atendimento habitacional e a regularização 
fundiária.   

Diretrizes
• Melhoria de calçadas, travessias - inclusive travessias 
entre margens de córregos -, iluminação, pavimentação 
e arborização de vias, tendo em vista a acessibilidade 
universal, segurança do espaço público e articulação 
entre os equipamentos públicos existentes;
• Estudos de viabilidade voltados a:
-implantação de travessias entre margens de córrego 
paralelo à Rua Domingos Escórcio;
-ampliação e construção de calçadas na Rua Leonilda 
Magrini;
-construção de pontilhão para pedestres próximo a Rua 
Heitor Fernandes;
-ligação entre as ruas Catarina Cubas e Antonio Thadeo.
• Implantação de mobiliário urbano adaptado/adequado 
em vias prioritárias para o transporte público cuja 
dimensão das calçadas é insuficiente para implantação de 
mobiliário convencional;
• Estudo de viabilidade para implantação de ciclovia;
• Reconformação das passarelas, de modo a garantir 
visibilidade dos transeuntes e melhoria de seus acessos, 
ampliando a conexão entre os distritos e especialmente 
ao CEU Lajeado;
• Qualificação dos espaços de lazer existentes, tais como 
as quadras da Área 13;
• Implantação de equipamentos públicos, em especial na 
região leste do distrito de Lajeado;
• Urbanização e regularização: implantação de 
infraestrutura de esgotamento sanitário, abastecimento 
de água, coleta e disposição adequada de resíduos 
sólidos, drenagem de águas pluviais;
• Saneamento do córrego Itaquera-Mirim e seus afluentes 
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e tratamento paisagístico de suas margens;
• Realização de obras de drenagem junto ao Córrego 
Itaquera-Mirim;
• Regularização e incentivos ao comércio e serviços locais.

Secretarias Envolvidas
SDTE;SEHAB;SEME;SIURB;SMADS;SMC;SM-
DU;SME;SMPED;SMS;SMSP;SMT;SVMA.

Atores Envolvidos
CET;SP Obras;SP TRANS.CETESB;CPTM;Sabesp.
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Subprefeitura GUAIANASESID 344 | VILA COSMOPOLITA

Descrição
A Vila Cosmopolita localiza-se na região sudoeste da 
Subprefeitura, no distrito de Guaianases, junto à Rua Luís 
Mateus e às divisas com Itaquera e Cidade Tiradentes.   

Caracterização
O acesso a esta região é dificultado por conta da grande 
área ocupada pelo Piscinão Pedreira e pela falta de 
conexões entre as margens do Ribeirão Itaquera. A 
maior parte de seu uso é residencial, com comércio local 
esparso, caracterizando-se também pela baixa oferta 
de equipamentos públicos, em especial os de cultura, 
assistência social e saúde.

O Plano Diretor Estratégico - PDE (Lei 16050/2014) prevê 
dois importantes projetos a serem implantados na 
imediação desse bairro: o Parque Linear Guaratiba e o 
corredor de ônibus municipal João Batista (Itaquera - São 

Mateus). Ademais, a Lei de Parcelamento Uso e Ocupação 
do Solo - LPUOS (Lei 16402/2016) demarcou quase que 
a totalidade desse território como Zona Especial de 
Interesse Social - ZEIS, voltada à regularização fundiária 
e urbanística e à construção de habitação de interesse 
social.
   
Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais, especialmente de saúde, de assistência 
social e de cultura; 
• Solucionar os problemas de saneamento ambiental, 
em especial esgotamento sanitário e manejo de águas 
pluviais (drenagem); 
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local; 
• Promover o atendimento habitacional e a regularização 
fundiária.   

Diretrizes
• Melhoria de calçadas, travessias, iluminação, 
pavimentação e arborização de vias, tendo em vista a 
acessibilidade universal e segurança do espaço público;
• Implantação de mobiliário urbano adaptado/adequado 
em vias prioritárias para o transporte público cuja 
dimensão das calçadas é insuficiente para implantação de 
mobiliário convencional;
• Aberturas e alargamentos viários, principalmente 
voltados à melhoria da travessia sobre o córrego e 
entorno do piscinão;
• Urbanização e regularização: implantação de 
infraestrutura de esgotamento sanitário, abastecimento 
de água, coleta e disposição adequada de resíduos 

sólidos, drenagem de águas pluviais.
   
Secretarias Envolvidas
SMPED;SMS;SMADS;SMC;SMDU;SEHAB;SIURB;SMT.

Atores Envolvidos
CET;SP Obras;SP TRANS.CETESB;Sabesp.
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Subprefeitura GUAIANASESID 346 | JARDIM LOURDES

Descrição
O Jardim Lourdes está localizado na região nordeste do 
distrito de Lajeado, junto à divisa com a Subprefeitura 
Itaim Paulista.   

Caracterização
Mesmo estando próximo à Estrada Dom João Nery, 
importante eixo viário regional para o qual está prevista a 
implantação do corredor de ônibus municipal Perimetral 
Leste (Itaim - São Mateus), o Jardim Lourdes é pouco 
conectado a esta via por conta da precariedade de seu 
sistema viário e pelo número reduzido de travessias entre 
as margens do Ribeirão Lageado.
Ressalta-se ainda a presença de assentamentos precários, 
alguns em área de risco e outros ao longo das margens de 
cursos d’água.
A Lei de Parcelamento Uso e Ocupação do Solo - LPUOS 
(Lei 16402/2016) demarcou quase que a totalidade 

desse território como Zona Especial de Interesse Social � 
ZEIS 1, com vistas à regularização fundiária e urbanística 
deste território, o qual é marcado também pela falta de 
equipamentos e serviços públicos.
   
Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais de saúde, de educação, de assistência 
social e de lazer e esportes; 
• Promover ações indutoras do desenvolvimento 
econômico local pelo estímulo ao comércio e serviços 
locais; 
• Promover a recuperação e conservação ambiental dos 
cursos d´água; 
• Solucionar os problemas de saneamento ambiental, 
em especial esgotamento sanitário e manejo de águas 
pluviais (drenagem); 
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local e regional; 
• Promover o atendimento habitacional e a regularização 
fundiária.   

Diretrizes
• Melhoria de calçadas, travessias - inclusive travessias 
entre margens de córregos -, iluminação, pavimentação 
e arborização de vias, tendo em vista a acessibilidade 
universal e segurança do espaço público;
• Aberturas e alargamentos viários;
• Implantação de mobiliário urbano adaptado/adequado 
em vias prioritárias para o transporte público cuja 
dimensão das calçadas é insuficiente para implantação de 
mobiliário convencional;
• Qualificação de espaços públicos de lazer existentes;

• Solução habitacional para as famílias em área de risco e 
tratamento adequado dessas áreas;
• Urbanização e regularização: Implantação de 
infraestrutura de esgotamento sanitário, abastecimento 
de água, coleta e disposição adequada de resíduos 
sólidos, drenagem de águas pluviais;
• Saneamento e tratamento paisagístico das margens dos 
córregos, especialmente do Ribeirão Lageado;
• Regularização e incentivos ao comércio e serviços locais.
   
Secretarias Envolvidas
SMPED;SMS;SMADS;SMDU;SEME;SEHAB;SIURB;SD-
TE;SVMA;SMT;SME.

Atores Envolvidos
CET;SP Obras;SP TRANS;Ilume.CETESB;Sabesp.
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Subprefeitura GUAIANASESID 347 | JARDIM SÃO PAULO E COHAB JUSCELINO

Descrição
O Jardim São Paulo e os Conjuntos Habitacionais Juscelino 
Kubitschek localizam-se na região sudeste da Subprefeitura 
Guaianases, divisa com a Subprefeitura Cidade Tiradentes 
e o Município de Ferraz de Vasconcelos.   

Caracterização
As áreas ocupadas nesse perímetro constituem-
se, majoritariamente, de conjuntos habitacionais 
verticais e horizontais promovidos pelo Poder Público 
e de assentamentos precários, sendo que parte destes 
encontra-se em área de risco, como aquele denominado 
Theotonio Pavão.
A região apresenta sistema viário insuficiente e pouca 
oferta de equipamentos e serviços públicos e de comércio 
local. Além disso, as nascentes e os cursos d’água afluentes 
dos Córregos Itaquera-Mirim e Guaratiba encontram-se 
degradados.

Há também no perímetro uma grande área verde grafada 
no Plano Municipal de Conservação e Recuperação 
da Mata Atlântica - PMMA em desenvolvimento, com 
interesse geológico (geossítio). Apresenta trechos de 
solo erodido - o que caracteriza a área como passível de 
risco geológico tornando-a vulnerável. A área vem sendo 
utilizada clandestinamente como depósito de inertes e 
encontra-se sobre pressão por ocupação em sua borda 
sul, junto da qual existe um assentamento precário 
oriundo das dinâmicas de ocupação de Cidade Tiradentes. 
A Lei de Parcelamento Uso e Ocupação do Solo - LPUOS 
(Lei 16402/2016) demarcou essa área como Zona Especial 
de Interesse Social - ZEIS 2, tendo em vista a construção de 
habitação de interesse social, e o Plano Diretor Estratégico 
- PDE (Lei 16050/2014) prevê que nela seja implantado o 
Parque Guaianases Cohab Juscelino. 
   

Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais de saúde, de educação, de assistência 
social e de lazer e esportes; 
• Promover ações indutoras do desenvolvimento 
econômico local, especialmente pela geração de 
empregos e pelo estímulo ao comércio e serviços locais; 
Implantar os parques planejados; 
• Promover a recuperação e conservação ambiental dos 
cursos d´água e das áreas verdes; 
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local e regional; 
• Promover o atendimento habitacional e a regularização 
fundiária.   

Diretrizes
• Melhoria de calçadas, travessias, iluminação, 
pavimentação e arborização de vias, tendo em vista a 
acessibilidade universal e segurança do espaço público;
• Aberturas e alargamentos viários;
• Implantação de mobiliário urbano adaptado/adequado 
em vias prioritárias para o transporte público cuja 
dimensão das calçadas é insuficiente para implantação de 
mobiliário convencional;
• Solução habitacional para as famílias em área de risco e 
tratamento adequado dessas áreas;
• Urbanização e regularização: Implantação de 
infraestrutura de esgotamento sanitário, abastecimento 
de água, coleta e disposição adequada de resíduos 
sólidos, drenagem de águas pluviais;
• Produção de habitação de interesse social, de acordo com 
a LPUOS 2016, dotada de infraestrutura e conectividade;
• Direcionamento da área para a qual se prevê a 
implantação do parque e produção habitacional para sua 
contemplação em plano de urbanização, tendo em vista 
suas peculiaridades;
• Identificação e demarcação das áreas verdes 
remanescentes como diretriz de sua preservação frente 
aos futuros projetos desenvolvidos na área;
• Regularização e incentivos ao comércio e serviços locais.
   
Secretarias Envolvidas
SMPED;SMS;SMADS;SEME;SEHAB;SIURB;SEL;SD-
TE;SVMA;SMT;SME.

Atores Envolvidos
SP Obras;SP Urbanismo.Sabesp.
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Subprefeitura GUAIANASESID 348 | DOM JOÃO NERY, LAGEADO VELHO E SATURNINO PEREIRA

Descrição
O perímetro corresponde ao entorno do viário 
estruturador que atravessa as Subprefeituras Itaim Paulista 
e Guaianases no sentido norte-sul, compreendendo as 
vias: Estradas Dom João Nery e do Lageado Velho, Rua 
Capitão Pucci, Viaduto Deputado Antônio Sylvio Cunha 
Bueno e Ruas Saturnino Pereira e da Passagem Funda.
              
Caracterização
Única ligação viária norte-sul que atravessa todo o território 
de Guaianases e Itaim Paulista, transpondo a linha férrea 
11?Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos 
- CPTM e constituindo?se uma importante conexão 
regional que concentra parte significativa do tráfego 
dessa região, gerando grandes congestionamentos, em 
especial em entroncamentos como com as Ruas Dr. José 
Gravonski e General Americano Freire, e em regiões onde 
as vias não foram alargadas. Além disso, a existência de 

poucas transposições ao longo de todo o eixo dificulta a 
comunicação entre os bairros adjacentes.
Com um percurso bastante heterogêneo, o eixo apresenta 
áreas de maior densidade populacional e vulnerabilidade 
social, com grande quantidade de assentamentos 
precários em áreas de risco geológico, como os Jardins 
Jaraguá e Campos 1 e 2, às do Ribeirão Lageado, além de 
áreas mais bem estruturadas com forte caráter comercial 
local, principalmente próximo à divisa das subprefeituras.
O Plano Diretor Estratégico - PDE (Lei 16050/2014) prevê 
que o corredor municipal de ônibus Perimetral Leste 
(Itaim- São Mateus), planejado para 2016, passe por 
estas vias, gerando mudanças consideráveis em suas 
áreas de influência, as quais estão contempladas no PDE 
como eixo de estruturação, e na Lei de Parcelamento 
Uso e Ocupação do Solo - LPUOS (Lei 16402/2016) como 
Zonas de Estruturação Urbana Previstas - ZEUP, além de 
possibilitar implantação de ciclovia com o alargamento 
viário, e de equipamentos públicos com a desapropriação. 
O PDE prevê ainda a implantação do Parque Linear 
Ribeirão Lageado na Subprefeitura Itaim Paulista e 
Perímetro de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico 
na região central da Subprefeitura Guaianases.
            
Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais; 
• Promover ações indutoras do desenvolvimento 
econômico local; 
• Qualificar os espaços livres públicos, especialmente os 
vinculados aos equipamentos públicos, os vinculados ao 
comércio e os vinculados ao transporte público; 

• Promover a recuperação e conservação ambiental dos 
cursos d´água; 
• Solucionar os problemas de saneamento ambiental, 
em especial esgotamento sanitário e manejo de águas 
pluviais (drenagem); 
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local, regional 
e de acordo com o Plano de Mobilidade de São Paulo - 
PLANMOB; 
• Promover o atendimento habitacional e a regularização 
fundiária.   

Diretrizes
• Melhoria de calçadas, travessias, iluminação, 
pavimentação e arborização de vias, tendo em vista a 
acessibilidade universal, segurança do espaço público e 
articulação entre os equipamentos públicos existentes, 
incentivo aos deslocamentos não motorizados e atividades 
de permanência;
• Implantação e qualificação das transposições sobre o 
Ribeirão Lageado para pedestres e veículos;
•Implantação do corredor de ônibus Perimetral Leste 
e suas infraestruturas adjacentes (melhoramentos de 
passeios públicos, ciclovias);
• Utilização dos terrenos remanescentes da 
desapropriação gerada pela instalação do corredor de 
ônibus previsto para a implantação de equipamentos 
públicos e promoção de habitação de interesse social;
•Implantação de equipamentos e serviços públicos de 
assistência social, principalmente em áreas de alta e 
altíssima vulnerabilidade social;
• Estudo de viabilidade de implantação de equipamento 
público de educação nas proximidades dos Jardins Marpu 
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e São Carlos, no distrito de Guaianases;
• Solução habitacional para as famílias em área de risco e 
tratamento adequado dessas áreas;
• Urbanização e regularização: Implantação de 
infraestrutura de esgotamento sanitário, abastecimento 
de água, coleta e disposição adequada de resíduos 
sólidos, drenagem de águas pluviais;
• Ampliação da infraestrutura de saneamento e realização 
de obras de drenagem, a fim de solucionar os problemas 
de inundações e promover a requalificação ambiental da 
bacia do Ribeirão do Lageado;
• Implantação do Parque Linear Lageado, afim de 
assegurar a recuperação e preservação ambiental do 
Ribeirão Lageado e articular o sistema de espaços 
livres públicos (Parque Chácara das Flores e praças) e 
equipamentos públicos próximos, integrando-o também 
ao corredor de ônibus previsto Perimetral Leste;
• Manutenção e estímulo do caráter de comércio 
local, visando à redução dos efeitos colaterais das 
desapropriações para implantação do corredor de ônibus;
• Aplicação de políticas voltadas ao desenvolvimento 
econômico local, principalmente das atividades voltadas 
à geração de empregos para a região, bem como buscar 
medidas para a regularização dos estabelecimentos 
comerciais já existentes. 
       
Secretarias Envolvidas
SMPED;SMS;SMADS;SMSP;SMC;SMDU;SE-
ME;SF;SEHAB;SIURB;SEL;SES;SDTE;SVMA;SMT;SME.

Atores Envolvidos
FUNDURB;CET;COHAB;SP Obras;SP TRANS;SP Urbanis-
mo;Ilume.CETESB;CPTM;EMTU;Sabesp.
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Subprefeitura GUAIANASESID 349 | RUAS DR JOSÉ GRAVONSKI, CÔNEGO ANTÔNIO MANZI E PE NILDO DO AMARAL JR

Descrição
As Ruas Dr. José Gravonski e Cônego Antônio Manzi 
localizam-se na divisa das Subprefeituras de Guaianases 
e Itaim Paulista e são a única conexão direta leste-oeste 
do distrito de Lajeado, interligando duas importantes vias 
norte-sul: a Avenida Nordestina e a Estrada do Lageado 
Velho/Dom João Nery.      

Caracterização
As vias são servidas por linhas e paradas finais de ônibus, 
praticamente todo o seu uso é residencial horizontal e 
há alguns espaços e equipamentos públicos ao longo de 
seu percurso, como o Clube da Comunidade - CDC Serra 
da Queimada, a Praça Amanda e a Fábrica de Cultura da 
Vila Curuçá. Além disso, o leito carroçável ampliado na rua 
Cônego Antônio Manzi afunila-se no trecho concernente 
à rua Dr. José Gravonski.
Identifica-se também a Rua Padre Nildo do Amaral Júnior 

como potencial forma de continuidade desta ligação, para 
a qual está previsto alargamento viário e um pontilhão 
que deverá transpor o Ribeirão Itaquera e conectar-se ao 
viário estrutural proposto na divisa entre os territórios de 
Itaim Paulista e São Miguel, alcançando a Avenida José 
Pinheiro Borges, onde deverá ser implantado o corredor 
de ônibus municipal Radial Leste.
A nascente do Ribeirão Água Vermelha e córrego afluente 
ao Ribeirão Itaquera encontra-se neste perímetro, 
ocupados por assentamentos utilizados para o despejo de 
esgoto e com as margens ocupadas por assentamentos 
precários: Etelvina B e Jardim Gianetti, sendo que este 
último encontra-se em área de risco.      

Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais, especialmente de assistência social e de 
lazer e esportes; 
• Promover ações indutoras do desenvolvimento 
econômico local, especialmente pela geração de 
empregos e pelo estímulo ao comércio e serviços locais; 
• Qualificar os espaços livres públicos, especialmente os 
vinculados aos equipamentos públicos e os vinculados ao 
transporte público; 
• Promover a recuperação e conservação ambiental dos 
cursos d´água; 
• Solucionar os problemas de saneamento ambiental, 
em especial esgotamento sanitário e manejo de águas 
pluviais (drenagem); 
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local e regional; 
• Promover o atendimento habitacional e a regularização 
fundiária.   

Diretrizes
• Melhoria de calçadas, travessias, iluminação, 
pavimentação e arborização de vias, tendo em vista a 
acessibilidade universal e segurança do espaço público;
• Implantação de mobiliário urbano adaptado/adequado 
em vias prioritárias para o transporte público cuja 
dimensão das calçadas é insuficiente para implantação de 
mobiliário convencional;
• Aberturas e alargamentos viários;
• Estudo de viabilidade de implantação de ciclovia;
• Elaboração de projetos junto à população para a 
requalificação dos espaços públicos existentes, tais como 
a Praça Amanda;
• Solução habitacional para as famílias em área de risco e 
tratamento adequado dessas áreas;
• Urbanização e regularização: Implantação de 
infraestrutura de esgotamento sanitário, abastecimento 
de água, coleta e disposição adequada de resíduos 
sólidos, drenagem de águas pluviais;
• Saneamento dos córregos e tratamento paisagístico de 
suas margens;
• Regularização e incentivos ao comércio e serviços locais.

Secretarias Envolvidas
SMPED;SMADS;SMDU;SEME;SF;SEHAB;SIURB;SEL;SD-
TE;SVMA;SMT.

Atores Envolvidos
CET;SP Obras;SP TRANS;SP Urbanismo;Ilume.CETES-
B;Sabesp.
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Subprefeitura GUAIANASESID 382 | PARQUE GUARATIBA, PISCINÃO PEDREIRA

Descrição
O perímetro em questão compreende as regiões 
adjacentes ao Ribeirão Itaquera no distrito de Guaianases, 
compondo-se de elementos que representam barreiras 
físico-territoriais, como a ferrovia, o Piscinão Pedreira e o 
Ribeirão Itaquera, o que dificulta a conexão e integração 
do território.   

Caracterização
O Viaduto Deputado Antônio Sylvio Cunha Bueno é, 
atualmente, a única opção para os veículos realizarem 
para a transposição da ferrovia no território da 
Subprefeitura Guaianases, o que concentra o tráfego 
nessa região e acentua os problemas dessa ordem. Nesse 
âmbito, o Plano Diretor Estratégico - PDE (Lei 16050/2014) 
prevê a construção de um viaduto junto ao trecho já 
implantado do Parque Linear Guaratiba e ao Centro 
Educacional Unificado - CEU Jambeiro, conectando as 

Ruas Copenhague e Salvador Gianetti. 
A pedreira desativada de Guaianases funciona atualmente 
como um piscinão, contribuindo para a macrodrenagem 
da Bacia Ribeirão Itaquera. Além disso, as áreas de seu 
entorno apresentam potencial para a melhoria das 
condições ambientais no território da Subprefeitura. 
Entretanto, a grande área que ocupa segrega a região 
sudoeste da subprefeitura, Vila Cosmopolita, em relação 
ao centro de Guaianases, dificultando o acesso da 
população.
Assentamentos precários como Parque Central, Fonte e 
Jardim Marpu estão presentes junto ao Ribeirão Itaquera, 
alguns deles localizados no entorno do Piscinão Pedreira, 
região de grande insegurança.
O PDE (Lei 16050/2014) prevê a implantação dos demais 
trechos do Parque Linear Guaratiba nessa região, sendo 
que parte dela foi demarcada como Zona Especial de 
Preservação Ambiental - ZEPAM pela Lei de Parcelamento 
Uso e Ocupação do Solo - LPUOS (Lei 16402/16. Há ainda a 
previsão de implantação do corredor de ônibus municipal 
João Batista (Itaquera - São Mateus), junto ao perímetro, 
na Rua Luís Mateus.

Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais; 
• Promover ações indutoras do desenvolvimento 
econômico local, especialmente pelo estímulo ao 
comércio e serviços locais; 
• Qualificar os parques existentes, resolvendo 
especialmente as questões de acessibilidade e 
conectividade e as questões de tratamento das bordas; 

• Implantar os parques planejados; 
• Promover a recuperação e conservação ambiental dos 
cursos d´água; 
• Solucionar os problemas de saneamento ambiental, 
em especial esgotamento sanitário e manejo de águas 
pluviais (drenagem); 
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local e regional; 
• Promover o atendimento habitacional e a regularização 
fundiária.   

Diretrizes
• Melhoramento das vias circundantes do Parque Linear 
Guaratiba- a área já implantada e as futuras áreas, 
incluindo a Estrada Itaquera-Guaianases -, prevendo 
ampliação de calçadas, travessias, pavimentação, 
acessibilidade, iluminação;
• Construção do viaduto de transposição previsto, 
prevendo a integração de acesso de pedestres e ciclistas;
• Aberturas e alargamentos viários;
• Estudos de viabilidade voltados a:
-ligação da Rua Luís Mateus na diretriz da Rua Andrea 
Raselius e Rua Rola Cabocla, com construção de pontilhão 
sobre o Córrego Guaratiba;
-ligação viária entre Rua Luís Mateus e Rua Evaldo 
Calabrez, com construção de pontilhão sobre o Córrego 
Guaratiba.
• Criação de acessos de pedestres e ciclistas por meio da 
implantação do Parque Linear Guaratiba, permitindo a 
conexão com a região a leste do curso d’água.
• Implantação de equipamentos públicos;
• Solução habitacional para as famílias em área de risco;
• Urbanização e regularização: Implantação de 
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infraestrutura de esgotamento sanitário, abastecimento 
de água, coleta e disposição adequada de resíduos 
sólidos, drenagem de águas pluviais;
• Saneamento do Ribeirão Itaquera e tratamento 
paisagístico de suas margens;
• Regularização e incentivos ao comércio e serviços locais;
   
Secretarias Envolvidas
SMPED;SMS;SMADS;SMC;SMDU;SEME;SE-
HAB;SIURB;SES;SDTE;SVMA;SMT;SME.

Atores Envolvidos
SP Obras;SP TRANS;SP Urbanismo.CETESB;Sabesp.
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Descrição
A Avenida Nordestina constitui um importante eixo viário 
norte/sul para a Macrorregião Leste 2, atravessando as 
Subprefeituras São Miguel, Itaim Paulista e Guaianases.        

Caracterização
A via é servida por diversas linhas de ônibus e possui 
caráter comercial em vários de seus trechos. Incluído 
como uma Zona Centralidade pela LPUOS - Lei de 
Parcelamento Uso e Ocupação do Solo (Lei 16402/2016), 
este eixo viário atravessa porções do território de alta 
vulnerabilidade social, principalmente nas Subprefeituras 
de Itaim Paulista e Guaianases.        

Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais, especialmente de saúde e de assistência 
social; 

• Promover ações indutoras do desenvolvimento 
econômico local, especialmente pela geração de 
empregos e pelo estímulo ao comércio e serviços locais; 
• Qualificar os espaços livres públicos, especialmente os 
vinculados aos equipamentos públicos e os vinculados ao 
comércio; 
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local e regional; 
Promover o atendimento habitacional e a regularização 
fundiária.   

Diretrizes
• Garantir transposições seguras para pedestres ao longo 
de toda a extensão da via, principalmente nos locais de 
fluxo intenso, como aquelas junto à Rua Andes e  Avenida 
São Lázaro de Jerusalém;
• Promover melhoramentos do passeio público, através 
de calçamento, mobiliários, arborização e iluminação 
adequados, a fim de incentivar os deslocamentos não 
motorizados e atividades de permanência;
• Promover aberturas e melhoramentos viários, bem 
como melhorias nas sinalização;
• Verificar a possibilidade de implantação de infraestrutura 
cicloviária ao longo da via;
• Articular sistema de espaços livres e equipamentos 
públicos próximos ao eixo viário;
• Solucionar as questões habitacionais, especialmente nas 
áreas de risco e maior vulnerabilidade social e ambiental.
   
Secretarias Envolvidas
SMPED;SMS;SMADS;SEHAB;SIURB;SDTE;SMT.

Atores Envolvidos
CET;SP Obras;SP TRANS;SP Urbanismo;Ilume.CETESB.
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Descrição
Distritos de Lajeado, Guaianases e Cidade Tiradentes.    

Caracterização
O perímetro está compreendido na Macrozona de 
Proteção e Recuperação Ambiental, demarcada pelo 
Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo 
(PDE, Lei Nº16.050/2014) e, assim sendo, deve prezar 
pela manutenção dos serviços ambientais prestados 
pelos sistemas ambientais existentes, pela proteção da 
biodiversidade e pela compatibilização de uso do solo 
urbano com as condicionantes ambientais, topográficas e 
geológicas locais, por exemplo.
Em relação a isso, segundo o Plano Municipal da Mata 
Atlântica (PMMA) do Município de São Paulo, a localidade 
demarcada abriga remanescentes do bioma Mata 
Atlântica. 

Além disso, a região demarcada apresenta extensa 
rede hídrica e, devido a isso, é importante que sejam 
considerados os estudos desenvolvidos no âmbito do 
Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia do Alto Tietê 
(PDMAT), instrumento estratégico voltado ao controle de 
enchentes na Região Metropolitana de São Paulo com 
abordagem interdisciplinar dos problemas de inundações 
e fundamentado na valorização e restauração do meio 
ambiente.   

O perímetro contempla também a existência de 
assentamentos precários e/ou irregulares. Grande parcela 
de território abarcado por este perímetro foi demarcado 
como ZEIS 1 pelo Plano Diretor Estratégico do Município 
de São Paulo (PDE, Lei Nº16.050/2014), evidenciando 
a necessidade de políticas voltadas à regularização 
fundiária. Referente a isso, é importante que se considere 
o Plano Municipal de Habitação (PMH) durante o processo 
de implementação de programas e ações voltados à 
resolução habitacional, urbanística e fundiária de região.   

Trata-se de território marcado pela precariedade social, 
urbana e habitacional, com demanda por investimentos e 
oferta de serviços e equipamentos públicos.  
    
Objetivos
• Atender a população em situação de vulnerabilidade 
social, especialmente a população em área de risco; 
• Promover a recuperação e conservação ambiental; 
• Solucionar os problemas de saneamento ambiental;
• Promover a coleta e destinação de resíduos sólidos;
• Promover a regularização fundiária e urbanística.   

Diretrizes
• Promoção de regularização fundiária para toda a região;
• Implantar o Corredor Ecológico Urbano Carmo 
- Nascentes do Aricanduva conforme diretrizes 
apresentadas pelo Plano de Manejo do Parque Natural 
Municipal Fazenda do Carmo (PNMFC); 
• Saneamento ambiental de córregos existentes, assim 
como o tratamento paisagístico e recuperação ambiental 
de suas margens e demais áreas degradadas;
• Conservação, manejo, fiscalização e recuperação de 
vegetação nativa e da biodiversidade da Mata Atlântica;
• Adequação de usos existentes e futuros ao caráter 
ambiental apresentado pela localidade, objetivando a 
preservação de cursos d�água e áreas verdes livres;  
• Implantação de Parques previstos pelo Plano Diretor 
Estratégico do Município de São Paulo;
• Integração entre Planos de Urbanização e Regularização 
ao planejamento e ações setoriais municipais, em especial 
as ações voltadas à mobilidade urbana e saneamento 
ambiental.
    
Secretarias Envolvidas
SECOM;SMADS;SMSP;SMDU;SMDHC;SMG;SE-
HAB;SIURB;SEL;SMRG;SMRIF;SES;SDTE;SVMA.

Atores Envolvidos
FUNDURB;SP Obras.CETESB;Sabesp.
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Subprefeitura GUAIANASESID 383 | POLÍTICA DE DRENAGEM - RIBEIRÃO ITAQUERA

Descrição
A sub bacia do Ribeirão Itaquera abarca grande área 
do território da Macroregião Leste 2, incluindo quase 
que a totalidade do território das subprefeituras Cidade 
Tiradentes e Guaianases, além de parte das subprefeituras 
Itaim Paulista, Itaquera e São Miguel.      

Caracterização
A ocupação das margens e áreas de proteção das 
nascentes e demais cursos d'água, abundantes no 
território da Subprefeitura Guaianases, constituem a 
causa tanto das constantes inundações, gerando grandes 
prejuízos, quanto da degradação das águas, contribuindo 
ainda para a propagação de doenças de veiculação 
hídrica. Somando-se a isto os alagamentos decorrentes 
de problemas no sistema de microdrenagem (bocas de 
lobo e poços de visita).
 

O extravasamento dos córregos é um dos maiores 
problemas enfrentados neste território, havendo sido um 
dos temas mais presentes durante a oficina realizada com 
o Conselho Participativo da Subprefeitura em 25/06/2016 
a demanda por canalização de cursos d'água, recuperação 
dos mesmos e o registro de vários pontos de alagamento 
em diversas áreas da Subprefeitura.

Os cursos d'água contidos no território da Subprefeitura 
Guaianases pertencem à Bacia Hidrográfica Ribeirão 
Itaquera, a qual engloba também as Subprefeituras Cidade 
Tiradentes, Itaquera, Itaim Paulista e São Miguel, fazendo-
se necessário, para além da resolução de pontos de 
alagamento isolados, o tratamento de toda a bacia 
hidrográfica, contribuindo também para a melhoria da 
drenagem das demais Subprefeituras compreendidas 
pela Bacia do Ribeirão Itaquera. 

Objetivos
• Promover a recuperação e conservação ambiental dos 
cursos d´água; 
• Solucionar os problemas de saneamento ambiental, em 
especial esgotamento sanitário, manejo de águas pluviais 
(drenagem) e controle de vetores (mosquitos,etc).   

Diretrizes
• Estudo da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Itaquera, visando 
também ao desenvolvimento de plano de drenagem 
para a mesma, englobando as questões levantadas e 
pontuadas: drenagem, saneamento, aproveitamento da 
água das nascentes, remoção de assentamentos em área 
de risco, recuperação de vegetação ciliar, contemplando 

também a implantação de áreas de lazer.     

Secretarias Envolvidas
SMS;SMSP;SMDU;SEHAB;SIURB;SVMA.

Atores Envolvidos
SP Obras.DAEE;CETESB;EMPLASA;Sabesp.
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Subprefeitura ItaqueraQUADRO ANALÍTICO REGIONAL - ITAQUERA

Introdução

A Subprefeitura de Itaquera está situada no extremo 
Leste do município de São Paulo e segundo Censo 2010 
conta com 523.848 habitantes (4,7% do Município de São 
Paulo) distribuídos em quatro distritos administrativos: 
Itaquera, Cidade Líder, Parque do Carmo e José Bonifácio, 
numa área de aproximadamente 54,3 km² (3,6% da área 
total do MSP). Faz divisa com as subprefeituras de São 
Miguel Paulista ao Norte, Guaianases e Cidade Tiradentes 
a Leste, São Mateus ao Sul, Aricanduva, Penha, Ermelino 
Matarazzo a Oeste.

Seus distritos possuem alta precariedade urbana e 
alto índice de vulnerabilidade, além de regiões com 

remanescentes de vegetação sob pressão da ocupação 
urbana desordenada. 

O Distrito Itaquera é caracterizado como a principal 
centralidade da Subprefeitura e da Macrorregional 
Leste 2, por abarcar o centro antigo de Itaquera e o Pólo 
Institucional, que apresentam a maior concentração de 
serviços e atividades comerciais na região. Sua malha 
viária é marcada por geometrias diversas impostas 
por loteamentos isolados e desconexos, sem unidade 
de diretrizes urbanas, resultando em rede viária 
desestruturada, descontínua e incapaz de atender às 
necessidades de deslocamento e acessos.

Já o Distrito Cidade Líder, além de apresentar 
loteamentos populares consolidados e algumas áreas 
livres, apresenta também loteamentos clandestinos e 
favelas, principalmente nas áreas lindeiras aos córregos, 
constituindo áreas de risco geológico e de inundações.

O Distrito Parque do Carmo é marcado por formação 
urbana heterogênea. De um lado, apresenta elevados 
valores de cobertura vegetal e conservação da 
biodiversidade, por contar com a APA Fazenda do Carmo, 
mas de outro lado, sofre pressão de ocupações urbanas 
altamente precárias.

O Distrito José Bonifácio compreende ao norte os 
bairros do Jardim São Pedro e Jardim Ivete, demarcados 
como uma grande ZEIS-1 (conjuntos habitacionais não 
regularizados) no PDE (Lei n° 16.050), e a Vila Cosmopolita, 
apresentando elevados índices demográficos. Ao sul, 

possui grandes áreas desocupadas com resquícios da 
antiga zona rural, onde ainda persistem pequenos sítios 
e chácaras. Intercalados a estes usos aparecem invasões 
e parcelamentos clandestinos extremamente precários e 
sem infraestrutura urbana. 

A malha viária estrutural da Subprefeitura no sentido 
Norte-Sul é escassa e precária, sendo a Av. Jacu Pêssego – 
Nova Trabalhadores a principal via de articulação de fluxos 
intra urbanos e metropolitanos. No sentido Leste-Oeste a 
Av. Aricanduva, Av. Ragueb Chohfi, Av. Itaquera, Av. Líder, 
Av. José Pinheiro Borges e Av. Radial Leste estruturam o 
território, conectando a Subprefeitura de Itaquera às 
áreas mais centrais da cidade.

Além das avenidas citadas, a Linha 3- Vermelha: Itaquera-
Barra Funda (Metrô/SP) e a Linha 11-Coral (Trem/CPTM) 
também são responsáveis pela conexão da Subprefeitura 
de Itaquera com as áreas situadas mais ao centro da 
cidade através dos sistemas de transporte coletivo de 
alta capacidade, reforçando os deslocamentos no sentido 
Leste-Oeste.

O acesso aos serviços públicos são deficitários e as 
maiores demandas de equipamentos públicos são por 
Centro de Educação Infantil (CEI), Centro de Referência 
da Assistência Social (CRAS) e Unidade Básica de Saúde 
(UBS) em sua maioria em setores densos e de alta 
vulnerabilidade.

A Subprefeitura apresenta atividades agrícolas em sua 
porção sudeste, sendo importante meio para se preservar 
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as áreas livres e gerar renda às famílias, devendo sofrer 
aprimoramento para o processamento, beneficiamento e 
viabilização da venda destes produtos. A fim de garantir a 
manutenção dos usos agrícolas a Lei n° 16.402 que dispõe 
sobre o Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (LPUOS) 
definiu a Zona de Preservação e Desenvolvimento 
Sustentável (ZPDS) , que representa 3,33% da área da 
Subprefeitura.  

A principal questão acerca dos espaços públicos da 
subprefeitura é a proteção e apropriação pela população 
da Área de Proteção Ambiental (APA) Estadual Parque 
e Fazenda do Carmo, que com seus 8.676.000 m² 
conta com expressivos fragmentos de mata atlântica, 
rica biodiversidade, onde estão inseridos o Parque do 
Carmo (Parque Urbano) e o Parque Natural Municipal 
Fazenda do Carmo (PNMFC) com 4.497.800,00 m² e que 
faz parte do Cinturão Verde da Reserva da Biosfera da 
Mata Atlântica. Além destas áreas,  foram demarcadas 
também na LPUOS, 4.218.047 m² de Zonas Especiais de 
Proteção Ambiental (ZEPAM), que representam cerca de 
7,66% da área da Subprefeitura, juntamente com a Zona 
Especial de Preservação (ZEP), que com 4.548.743 m², 
representa 8,26% da área da Subprefeitura. Juntas, estas 
duas zonas totalizam 15,92% da área da Subprefeitura, 
o que evidencia a importância dos serviços ambientais 
prestados por estas áreas na região, sendo imprescindível 
sua preservação.

Há que se destacar também, a rica malha hídrica em que 
esse território está inserido, contemplando as bacias 
do Ribeirão Itaquera, do Rio Aricanduva e do Córrego 

Jacu, sendo esta última preponderante no território da 
Subprefeitura. Segundo estudo de 2016 da Fundação 
Centro Tecnológico de Hidráulica (FCTH) o Córrego Jacu 
percorre quase toda a extensão da Avenida de Jacu 
Pêssego e “apresenta algumas áreas sujeitas à inundação, 
sendo que na região da foz concentra grandes áreas 
sujeitas a inundações por conta do remanso do Rio Tietê”.

Rebatimentos da Legislação Urbanística na Subprefeitura 

A maior parte do território de Itaquera está inserido 
na Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana, 
apresentando grande diversidade de padrões de uso e 
ocupação do solo, desigualdade socioespacial, padrões 
diferenciados de urbanização como é o caso do Distrito 
de Itaquera e porções dos outros três distritos. 

A menor porção, ao sul, limite com as Subprefeituras 
Cidade Tiradentes e São Mateus, está na Macrozona 
de Proteção e Recuperação Ambiental, território 
ambientalmente frágil devido às suas características 
geológicas e geotécnicas, e à presença de significativa 
biodiversidade como o Parque do Carmo, no distrito de 
mesmo nome. Além do distrito Parque do Carmo, engloba 
parcialmente os distritos Cidade Líder e José Bonifácio.

As Macroáreas, a de Redução da Vulnerabilidade Urbana 
(MRVU) e a de Estruturação Metropolitana (MEM) são 
as de maior incidência no território, contemplando 
partes de todos os quatro distritos. A MRVU, incide em 
especial no Distrito de Itaquera, onde são encontrados 
elevados índices de vulnerabilidade social, baixos índices 

de desenvolvimento humano, além de ser ocupada por 
população predominantemente de baixa renda em 
assentamentos precários e irregulares, que apresentam 
precariedades territoriais, irregularidades fundiárias, 
riscos geológicos e de inundação e déficits na oferta de 
serviços, equipamentos e infraestruturas urbanas. 

No território da Subprefeitura de Itaquera a Macroárea 
de Estruturação Metropolitana (MEM) abrange áreas ao 
longo das avenidas Jacu-Pêssego, José Pinheiro Borges 
e Av. Radial Leste. Além dessas áreas, no restante do 
município, a MEM inclui as planícies fluviais dos rios Tietê, 
Pinheiros e Tamanduateí, com articulação com o Centro, 
prolongamento junto às avenidas Cupecê e Raimundo 
Pereira de Magalhães e das rodovias Anhanguera e 
Fernão Dias. 

Cabe ressaltar que nessa MEM também incide o 
Perímetro de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico, 
estabelecido pelo PDE, que delimita áreas estratégicas 
para expansão das atividades econômicas, ampliação 
de oferta de empregos e diversificação de usos, que 
necessitam de incentivos fiscais e urbanísticos para que 
as transformações possam acontecer. Neste sentido, 
além dos incentivos urbanísticos previstos no PDE para 
usos não residenciais foi assinada a Lei n° 15.931, de 20 
de dezembro de 2013, que dispõe sobre o “Programa de 
Incentivos Fiscais para prestadores de serviços em região 
da Zona Leste de São Paulo”. A fim de estimular atividades 
produtivas na região, a LPUOS definiu grande porção 
territorial como Zonas Predominantemente Industriais 
(ZPI), reservando grandes áreas da região aos usos de 
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atividades produtivas, o que representa 10,39% da área 
da Subprefeitura. 

Uma das menores áreas é a Macroárea Controle e 
Qualificação Urbana e Ambiental (MCQUA), que abrange 
parcialmente os distritos de Cidade Líder, Parque do Carmo 
e José Bonifácio. Trata-se de áreas onde se pretende, por 
exemplo: melhorar as condições urbanísticas e ambientais 
dos bairros existentes com oferta adequada de serviços, 
equipamentos e infraestruturas,  como as áreas no 
entorno do Jardim Santa Terezinha, Parque Savoy City e 
Av. Morubixaba; incentivar usos não residenciais, visando 
à ampliação da oferta de oportunidades de trabalho e 
a redução do deslocamento entre moradia e trabalho; 
promover a urbanização e regularização fundiária dos 
assentamentos urbanos precários e irregulares existentes, 
dotando-os de serviços, equipamentos e infraestruturas 
urbanas, garantido o direito social à moradia adequada, 
como as ocupações ao longo da Av. Mar Vermelho; 
controlar, qualificar e regularizar as atividades não 
residenciais existentes, inclusive as industriais, em 
especial na bacia hidrográfica do córrego Aricanduva. 

Na Macroárea de Preservação dos Ecossistemas Naturais 
(MPEN) predominam áreas de remanescentes florestais 
naturais, mantenedoras da biodiversidade e conservação 
do solo e zonas rurais, como o Parque Natural Municipal 
Fazenda do Carmo. 

A Macroárea de Redução da Vulnerabilidade Urbana 
e Recuperação Ambiental (MRVURA), incide ao sul do 
distrito José Bonifácio, caracterizada por ocupação 

decorrente da produção pública e privada de baixa renda, 
onde a falta de investimentos públicos articulados entre si 
e a irregularidade das ocupações resultam em várias áreas 
com baixa qualidade ambiental e comprometimento da 
prestação de serviços ambientais. 

Há que se mencionar também as áreas que integram 
os Eixos de Estruturação da Transformação Urbana, 
definidas por faixas de influências do sistema estrutural 
de transporte coletivo de média e alta capacidade, são 
porções do território onde é necessário um processo 
de transformação do uso do solo, com o adensamento 
populacional e construtivo articulado à qualificação 
urbanística dos espaços públicos, mudança dos padrões 
construtivos e ampliação da oferta de serviços e 
equipamentos públicos. Essa transformação urbanística 
visa adequar o uso do solo à oferta de transporte público 
coletivo. 

No território de Itaquera, são exemplos desses Eixos de 
Estruturação da Transformação Urbana o Corredor de 
Ônibus Municipal Planejado a ser implantado ao longo 
das Avenidas Itaquera, Líder, Rua São Teodoro e Av. João 
Batista Conti, Av. Pires do Rio, Rua Damásio Pinto; a 
Linha-3 Vermelha do Metrô e Linha-11-Coral da CPTM; e 
no entorno das estações de trem existentes: Corinthians-
Itaquera, Dom Bosco e José Bonifácio. 

São esses Eixos que determinam as áreas de influência 
potencialmente aptas ao adensamento construtivo e 
populacional e ao uso misto entre usos residenciais e não 
residenciais, reiteradas pela Lei de Parcelamento, Uso e 

Ocupação do Solo como Zona Eixo de Estruturação da 
Transformação Urbana (ZEU) e Zona Eixo de Estruturação 
da Transformação Previsto (ZEUP). 

Caracterização 

Segundo Censo 2010, a população da Subprefeitura 
de Itaquera contava em 1980 com 256.383 habitantes 
passando para 523.848 habitantes em 2010, ou seja, 
quase dobrou sua população no período de 30 anos. A 
densidade demográfica, nesse mesmo período passou 
de 62,8 hab/ha para 128,4 hab/ha, porém os avanços da 
expansão das infraestruturas urbanas não acompanhou 
este crescimento, o que acarretou a acentuação das 
precariedades e vulnerabilidade social e urbana deste 
território. 

O perfil etário predominante na Subprefeitura é de 
jovens e crianças, sendo 22,9% entre 0 e 14 anos e 
9,7 % maior que 60 anos. Segundo DATASUB (2016), a 
Subprefeitura de Itaquera tem demanda por acesso à 
creche de 2.369 crianças, o que evidencia a urgência por 
creches na Subprefeitura a fim de possibilitar que os pais 
(especialmente as mães) possam trabalhar, possibilitando 
aumento da renda familiar em região caracterizada por 
população de baixa renda, predominantemente.

Em relação ao nível de renda e grau de escolaridade, a 
maioria da população da Subprefeitura (73%), ou seja, em 
torno de 382.500 habitantes, ganham entre 1 e 3 salários 
mínimos, apresentando baixos níveis de renda, condição 
agravada pela informalidade de empregos e o baixo grau 
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de escolaridade. A participação de emprego formal por 
grau de escolaridade, considerando ensino fundamental 
incompleto e ensino superior completo, tem o seguinte 
comportamento: no Distrito Itaquera 8,7% da população 
têm emprego formal e ensino fundamental incompleto e 
12,3% têm ensino superior completo, seguido dos distritos 
Cidade Líder com 10,1% e 5,4%, Parque do Carmo 10,2% e 
17,0% e José Bonifácio e 14,9% e 6,8%, respectivamente. 
Nota-se, portanto, que a maioria da população que tem 
emprego formal cursou apenas o ensino médio, o que 
evidencia a necessidade de implementação de políticas 
voltadas, não só, mas sobretudo à educação e capacitação 
profissional.

Essas questões ficam mais evidentes ao observar o Índice 
de Desenvolvimento Humano (IDH) registrado para a 
Subprefeitura de Itaquera (0,75) em 2010. O IDH, criado 
pela ONU, leva em consideração o grau de escolaridade, 
a renda e a expectativa de vida dos habitantes de 
determinada região para a análise da qualidade de 
vida de determinadas populações, variando de 0 a 1: 
quanto mais o índice se aproxima de 1, maior é o IDH e 
a qualidade de vida. Na Subprefeitura o parâmetro mais 
crítico foi educação (0,7), seguido de renda (0,75), sendo 
a  longevidade (0,82) o parâmetro que apresentou os 
melhores resultados.

A falta de conexão na rede de esgoto e de água, que 
corresponde 9,4% e 0,8% dos domicílios respectivamente, 
no ano de 2010, contribui com o agravamento das doenças 
e da demanda aos serviços e equipamentos de saúde, 
que são deficitários e insuficientes. A Secretaria de Saúde 

estabeleceu o coeficiente de cobertura na atenção básica1 
, adotando que o ideal é ter uma UBS para cada 20.000 
habitantes (1,0), no entanto, tanto na Subprefeitura de 
Itaquera (0,8) quanto no Município de São Paulo (0,8) os 
valores estão abaixo do índice preconizado. (DATASUB, 
2016). 

Ainda em relação aos serviços e equipamentos públicos: 
46,4% da população da Subprefeitura não têm acesso 
próximo a equipamentos públicos de cultura (2010), 
considerando a distância de até 1 Km, sendo a população 
do distrito Parque Carmo a mais prejudicada (74,2%). Já 
em relação aos equipamentos de esporte e lazer, apenas 
14,8% dos moradores da Subprefeitura não têm acesso à 
estes equipamentos em área próxima, não sendo o índice 
tão baixo quando comparado à proporção municipal que 
apresenta cerca de 18,9% dos habitantes sem acesso à 
equipamentos de esporte e lazer em áreas do entorno. 
(DATASUB, 2016).

A rede socioassistencial atende indivíduos e famílias em 
situação de vulnerabilidade e risco pessoal, no entanto, 
a capacidade desse atendimento na Subprefeitura de 
Itaquera está bem abaixo da demanda: para crianças e 

1. A Atenção Básica é um conjunto de ações, de caráter individual e 
coletivo, situadas no primeiro nível de atenção dos sistemas de saúde, 
voltadas para a promoção da saúde, a prevenção de agravos, tratamento 
e a reabilitação (PNAB, 2006) Enquanto estratégia das ações municipais 
de saúde é concebida como ordenadora do sistema loco regional, 
integrando os diferentes pontos que compõe e definindo um novo 
modelo de atenção à saúde. 
Fonte: http://www.saude.sp.gov.br/ses/perfil/gestor/atencao-basica/

adolescentes entre 6 e 14 anos de idade, o atendimento 
é da ordem de 10,58%; jovens entre 15 e 17, 20,0%; e de 
28,74% para idosos com 60 anos ou mais.

Outro aspecto importante e relevante é a mobilidade 
urbana, que segundo o PlanMob/SP 2015. O transporte 
coletivo, que pode incluir viagens de metrô, trem, ônibus, 
ônibus fretado, ônibus escolar e lotação, é o modo de 
transporte principal da população da Subprefeitura, 
sendo responsável por 38,8% das viagens diárias totais, 
seguido do modo a pé com 37,1% dos deslocamentos 
diários. Entre os quatro distritos, José Bonifácio é o que 
tem maior participação das viagens diárias totais no modo 
coletivo de transporte, 45,4%. 

Quanto à rede de transportes públicos existente destaca-
se, em sua porção norte, o transporte público coletivo 
de alta capacidade, sendo a Linha 3- Vermelha: Itaquera-
Barra Funda (metrô/SP) e a Linha 11-Coral (Trem CPTM), 
não apresentando corredores exclusivos de ônibus em seu 
território, somente faixas exclusivas como as existentes 
nas Avenidas Itaquera, Jacú-Pêssego, Aricanduva e 
Adriano Bertozzi. 

A carência ou inexistência desta rede de transportes 
público, entre outras, contribuem para que quase 29% 
dos habitantes da Subprefeitura levem mais de uma hora 
diariamente no deslocamento casa – trabalho. Visando 
melhorar a qualidade urbana e social, não só local, mas 
de todo o município, faz-se necessário investimentos em 
sistema de transporte público coletivo de alta e média 
capacidade na região a fim de reduzir o tempo gasto no 
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Percentual de participação das faixas etárias de até 14 anos e 60 e mais, 2010 Empregos - Distribuição salarial, 2012

Participação do emprego formal por grau de escolaridade, 2012 Percentual de trabalhadores que gastam mais de uma hora no deslocamento casa - trabalho, 2010

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego - Rais Fonte: IBGE - Censo 2010

Fonte: IBGE - Censo 2010 Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego - Rais
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deslocamento casa – trabalho. 

Segundo DATASUB (2016), a Subprefeitura conta com 
cerca de 10.600 domicílios em favelas e 14,4 % da área do 
território ocupada por ZEIS-1, que são áreas caracterizadas 
pela presença de favelas e loteamentos irregulares e 
habitadas predominantemente por população de baixa 
renda, como por exemplo os Conjuntos Habitacionais 
COHAB I e II no distrito de José Bonifácio.

O Distrito José Bonifácio tem menor participação de 
domicílios em favelas 1,7%; tem mais área de ZEIS 1 – 
30%; apresenta menor índice de espaço residencial 12m²/
hab (área construída residencial por habitante), abaixo 
da Subprefeitura 14,7 m²/hab e bem abaixo do municipal 
(25,5 m²/hab) e menor percentual de terrenos vagos 
11,8%.

Por outro lado, o Distrito Parque do Carmo é o que tem 
maior participação de domicílios em favelas 15,3% e 
menor participação em área de ZEIS 1 – 5,5%.

O Distrito Cidade Líder apresenta 17,4 m² de área 
construída residencial por habitante, maior índice entre os 
demais distritos, porém bem abaixo do municipal (25,5m²/
hab) e tem maior percentual de terrenos vagos 26,1%.

Os usos não residenciais são mais presentes no Distrito 
Itaquera, representando 40,8% da área construída 
e no Distrito Cidade Líder 32,4%, enquanto o uso 
residencial vertical é marcante no Distrito José Bonifácio 
representando 54% ao passo que o uso residencial 

horizontal tem maior destaque no Distrito Parque do 
Carmo, 61,3% da área construída. 

Cabe ressaltar que em março de 2016, a Lei n° 16.402 
de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo reconheceu a 
regularização dos assentamentos habitacionais populares 
demarcados como ZEIS 1 e ZEIS 2 pelo PDE em 2014 e, 
assim sendo, passaram à categoria de Zonas Mistas de 
Interesse Social. Desta forma, a Subprefeitura passa a ser 
constituída por apenas 9,14% de ZEIS 1 e 3,14% de ZEIS 2. 

O território de Itaquera conta com 40,8 m²/hab. de 
cobertura vegetal, área total de vegetação arbórea e 
rasteira classificada por imagem de satélite, aspecto 
positivo e bastante expressivo quando comparado a 
média de 23,30 m²/hab da Macrorregião Leste 2. Esse 
fato é devido à existência da APA Estadual Parque e 
Fazenda do Carmo, não só, mas também aos Parques Raul 
Seixas, do Linear do Rio Verde, da área de preservação 
Savoy City e das grandes áreas remanescentes do antigo 
distrito rural da Colônia do Pêssego, situada na porção 
sudeste da Subprefeitura, que ainda apresentam baixa 
ocupação populacional e grandes áreas com cobertura 
vegetal nativa. Já quando comparada ao município de São 
Paulo, que apresenta em média 54 m²/hab, a cobertura 
vegetal da Subprefeitura apresenta taxas inferiores, o 
que evidencia a necessidade de políticas de arborização, 
recuperação e preservação ambiental. 

Ainda em relação aos aspectos ambientais, destaca-se que 
2,79 % do território (1,52 km²) tem áreas contaminadas, 
públicas ou privadas, que devem ser tratadas e 

recuperadas de modo a inseri-las no tecido urbano. 

Desafios Da Subprefeitura

A Subprefeitura de Itaquera apresenta aspectos relevantes 
e dicotômicos, se de um lado apresenta altos índices de 
vulnerabilidade social e urbana, de outro possui grandes 
áreas verdes com remanescentes de Mata Atlântica, 
prestadoras de serviços ambientais, com benefícios que 
vão além das fronteiras físicas-locais, tais como diminuição 
de temperatura, aumento da permeabilidade do solo e 
sumidouro de carbono. Portanto, são desafios para esse 
território a implementação de políticas públicas voltadas 
para a requalificação do tecido urbano, a recuperação e 
conservação de nascentes, de cursos d’água, de cobertura 
vegetal bem como aquelas mais específicas voltadas à 
preservação dos remanescentes de Mata Atlântica do 
território. 

A estruturação do sistema viário, adequando-o às 
intervenções regionais, se faz necessária, pois a malha 
viária é precária e com deficiência de conexões, 
especialmente, no sentido norte-sul, contribuindo 
também para a precariedade do sistema de mobilidade 
urbana, que afeta diretamente a qualidade de vida dos 
moradores da Subprefeitura. 

Também são desafios, a requalificação do tecido urbano 
e a regularização fundiária e urbanística com cobertura 
total do sistema de abastecimento água; do sistema 
de esgotamento sanitário, em especial tratamento 
e disposição final adequados; da rede de macro e 
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Percentual de Área construída por tipo de uso. Subprefeitura Itaquera e Distritos, 2014

Cobertura vegetal e áreas verdes públicas por habitante, 2014

Cobertura vegetal total considera a área total de vegetação arbórea e rasteira classificada por imagem de 
satélite. O Índice de Parques e Áreas Verdes considera a totalidade das áreas dos parques municipais e estaduais 
existentes, além das áreas ajardinadas em praças, canteiros, avenidas e em próprios municipais.

Percentual de áreas contaminadas em relação ao MSP, 2014

Indicador que representa as áreas contaminadas, constantes no Relatório de Áreas Contaminadas, publicado 
trimestralmente pela SVMA, onde mostra todas as áreas públicas e privadas com presença de contaminação no 
Município de São Paulo.

Fonte: SVMA

Fonte: Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico / TPCL

Fonte: SVMA/ DECONT/ GTAC
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ZEIS, ÁREAS DE RISCO E ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS



Subprefeitura ITAQUERA

185Caderno de Propostas dos Planos Regionais das Subprefeituras 

microdrenagem e do sistema de limpeza pública, desde 
a coleta até o tratamento e disposição final dos resíduos 
sólidos. Essa requalificação urbanística proporcionará 
o desenvolvimento de atividades econômicas e geração 
e oferta de empregos, contribuindo para a redução das 
desigualdades socioterritoriais do município. 

A desigualdade social é desafio importante a ser 
trabalhado, para tanto é preciso suprir o déficit do acesso 
aos equipamentos e serviços públicos tais como educação, 
saúde, esporte, lazer e assistência social. 

A qualificação e o fortalecimento das centralidades 
existentes no território são desafios por incentivar o 
convívio e permanência nos espaços onde há mais oferta 
de comércio e serviços, buscando estimular e dinamizar 
os usos não residenciais na Subprefeitura, induzindo o 
desenvolvimento local a partir de vocações regionais.

Por fim, e tão importante quanto os demais desafios, é 
o atendimento habitacional para famílias em situações 
precárias de moradia visando condições dignas para a 
população e a redução das desigualdades socioterritoriais 
da Subprefeitura de Itaquera. 

Diretrizes da Subprefeitura

Em decorrência dos desafios acima expostos, as diretrizes 
para esta subprefeitura são:
• Ampliar e qualificar o sistema de mobilidade urbana e
malha viária;
• Ampliar a cobertura de abastecimento de água com 

qualidade e sem interrupções; a coleta, tratamento 
e disposição adequada dos efluentes; as redes de 
águas pluviais; e a coleta, tratamento e disposição final 
adequada dos resíduos sólidos, conforme o Plano de 
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos;
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos, visando o combate das desigualdades sociais;
• Requalificar o tecido urbano, com vistas ao 
desenvolvimento de atividades econômicas e geração e 
oferta de empregos, visando a redução das desigualdades 
socioterritoriais do município;
• Incentivar a qualificação profissional;
• Qualificar e fortalecer as centralidades, incentivando o
convívio e permanência nos espaços onde há mais oferta 
de comércio e serviços;
• Recuperar e conservar nascentes, cursos d’água e 
cobertura vegetal da Subprefeitura de Itaquera;
• Preservar os remanescentes de Mata Atlântica do 
território;
• Compatibilizar o atendimento habitacional para famílias
em situações precárias de moradia, de acordo com o 
Plano Municipal de Habitação;
• Promover a regularização fundiária e urbanística de usos
residenciais e não residenciais, com provisão de 
infraestrutura adequada.
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LEI DE PARCELAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO (LEI NO 16.402/16) E AGLOMERADOS SUBNORMAIS  
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REDE DE ESTRUTURAÇÃO LOCAL
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Descrição
A área pertence a porção norte do Distrito de Itaquera. 
Abrange a Avenida Caititu além de parte da Avenida 
Jacu-Pêssego, englobando o CEU Azul da Cor do Mar e 
se estendendo até a Universidade Camilo Castelo Branco 
(UNICASTELO). Compreende o Córrego Jacupeval, trecho 
do Rio Jacu e afluentes. Em sua porção oeste compreende 
a Favela Encontros e Despedidas, a Rua Terra Brasileira 
e a Avenida Coronel Alves e Rocha Filho, o Conjunto 
Habitacional A. E. Carvalho e a Avenida Ernesto Souza 
Cruz. Em sua parte leste, engloba a ocupação André 
Cavalcanti, ao lado da avenida de mesmo nome, além de 
alguns equipamentos educacionais do entorno.
     
Caracterização
Trata-se de uma área com grande fluxo de veículos, 
caminhões, ônibus e pedestres, onde o sistema viário é 
precário e as calçadas são estreitas, não apresentando 

distinção clara entre os leitos carroçáveis e o passeio 
público, o que acaba por prejudicar os diferentes fluxos e 
o desenvolvimento local. 

As duas principais estruturas viárias do perímetro: 
Avenida Caititu e Avenida Jacu Pêssego apresentam 
sérias dificuldades de transposição e conflitos em seus 
cruzamentos, tanto para pedestres quanto para veículos, 
o que, além de prejudicar a circulação e mobilidade local 
e regional, também dificulta o acesso à equipamentos 
urbanos relevantes e de fluxo intenso, como o CEU Azul 
da Cor do Mar e a UNICASTELO.

Apresenta pouquíssima arborização, tanto nas vias 
quanto áreas verdes, o que prejudica a sensação térmica 
do entorno além de não conter parques de lazer e acesso 
público nas imediações para uso da população local. 

Trata-se de um perímetro de alta densidade populacional 
e vulnerabilidade social, apresentando grande quantidade 
de crianças (até 14 anos). Possui ocupações precárias 
e habitações com risco iminente de deslizamento nas 
margens do Córrego Jacupeval e afluentes.
        
Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais, especialmente de educação, de 
assistência social e de lazer e esportes; 
• Atender a população em situação de vulnerabilidade 
social, especialmente a população em área de risco; 
• Promover ações indutoras do desenvolvimento 
econômico local, especialmente pela geração de 

empregos e pelo estímulo ao comércio e serviços locais; 
• Qualificar os espaços livres públicos, especialmente 
os vinculados aos equipamentos públicos, os vinculados 
ao comércio, os vinculados ao transporte público e os 
vinculados às áreas de lazer; 
• Atender a demanda por espaços livres públicos de lazer 
e esporte; 
• Promover a recuperação e conservação ambiental dos 
cursos d´água, das áreas verdes e das encostas; 
• Solucionar os problemas de saneamento ambiental, 
em especial esgotamento sanitário e manejo de águas 
pluviais (drenagem); 
• Promover a coleta e destinação de resíduos sólidos, 
de acordo com o Plano de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos da Cidade de São Paulo - PGIRS; 
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local , regional 
e de acordo com o Plano de Mobilidade de São Paulo - 
PLANMOB; 
• Promover o atendimento habitacional e a regularização 
fundiária  de acordo com as diretrizes do Plano Municipal 
de Habitação - PMH.   

Diretrizes
• Elaborar plano de urbanização para as ocupações ao 
longo do Córrego Jacupeval e afluentes e André Cavalcanti 
quando possível a fim de reduzir a vulnerabilidade social 
ali existente; em caso de remoção, garantir provisão 
habitacional para os moradores em local próximo;
• Realizar tratamento paisagístico ao longo das áreas de 
preservação permanente do Córrego Jacupeval e afluentes 
atendendo as diretrizes ambientais e urbanísticas 
especificadas pela SVMA, com implementação de parque 
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ID 123 | AVENIDA CAITITU, CEU AZUL DA COR DO MAR E ARREDORES

linear, mobiliário urbano e iluminação, idealmente com 
ciclovia. Prever transposições do córrego para pedestres 
e ciclistas;
• Realizar saneamento do Córrego Jacupeval e afluentes;
• Implantar transporte coletivo de massa ao longo da 
Avenida Caititu, estabelecendo uma conexão norte-sul na 
Subprefeitura integrada à estação Corinthians-Itaquera 
do metrô, como previsto no PDE (Lei n 16.050/2014);
• Qualificar, abrir e alargar ruas para melhoria da 
acessibilidade e deslocamentos intra e entre bairros;
• Redesenhar o leito carroçável e os passeios de modo a 
facilitar a acessibilidade, fluxo organizado do transporte 
público e o acesso seguro dos pedestres, onde há mais 
oferta de comércio e serviços, a fim de potencializar esse 
uso e dinamizar a economia da região. Destaque para a 
Avenida Ernesto Souza Cruz, Avenida Caititu,  Avenida 
Coronel Alves e Rocha Filho e Rua Terra Brasileira;
• Ampliar e qualificar as condições de travessia na Avenida 
Jacu-Pêssego de modo a facilitar a integração das porções 
leste e oeste da Avenida e a mobilidade local de pedestres 
e veículos. Destaque para as possibilidades de acesso ao 
CEU Azul da Cor do Mar, que atrai grande contingente de 
pessoas;
• Qualificar os espaços públicos através de melhoramentos 
em calçadas e áreas verdes, implementação de mobiliário 
urbano e melhoria de iluminação pública, garantindo 
as conexões entre as redes de transportes coletivos e 
equipamentos urbanos, considerando a melhoria da 
microacessibilidade na região;
• Considerar e incorporar os estudos e diretrizes previstos 
no “Caderno de Bacia Hidrográfica - Córrego Jacu”;
• Solucionar problemas de microdrenagem (alagamentos). 

Destaque para Rua Terra Brasileira com a Rua Borja Castro,  
Avenida Coronel Alves e Rocha Filho e Rua Manoel Alves 
da Rocha;
• Solucionar problema de macrodrenagem (inundações) 
verificado na bacia do Córrego Jacu (canalizado sob a 
Avenida Jacu Pêssego). Destaque para o cruzamento da 
Avenida Caititu com a Avenida Jacu Pêssego;
• Promover a regularização de estabelecimentos 
comerciais e serviços locais e usos residenciais.
   
Secretarias Envolvidas
SMPED;SMADS;SMSP;SMC;SMDU;SEME;SE-
HAB;SIURB;SEL;SES;SDTE;SVMA;SMT;SME.

Atores Envolvidos
CET;SP TRANS;SP Urbanismo.CDHU;Sabesp.
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Subprefeitura ITAQUERAID 124 | CENTRO ANTIGO DE ITAQUERA

Descrição
Situa-se no centro do distrito de Itaquera, na porção 
norte da Subprefeitura, apresentando-se como uma 
centralidade comercial e de serviços que atende tanto 
o público local, como parte da Macroregional Leste 2, 
no extremo leste do município de São Paulo e alguns 
municípios da Região Metropolitana de São Paulo. O 
perímetro está situado no entroncamento da Avenida 
Jacu-Pêssego, Avenida José Pinheiro Borges (Radial Leste) 
e a Estação de Trem Dom Bosco. Incorpora  o trecho já 
implantado do Parque Linear Rio Verde e o Parque de 
Diversões Marisa.
     
Caracterização
A área abrange o centro antigo da região de Itaquera, que 
no início de seu processo de ocupação se deu no entorno 
da antiga estação de trem ali existente, apresentando 
alguns equipamentos e edifícios antigos e tradicionais na 

região como a Casa da Memória, Igreja Nossa Senhora do 
Carmo e o Casarão Sabbado D´Angelo, onde está prevista 
a criação de um parque segundo o PDE - Lei 16.050/2014.
Apresenta principalmente atividades de uso misto, com 
uma  intensa e ampla variedade de serviços e comércios, 
o que faz do local um pólo de atração regional, com forte 
potencial de dinamismo econômico local e intenso fluxo 
de pessoas. Devido a movimentação ocasionada pelas 
atividades encontradas na área, o volume do comércio 
ambulante também é relevante, disputando espaço com 
os pedestres nos passeios estreitos.

As duas principais estruturas viárias implantadas no 
perímetro: Avenida José Pinheiro Borges (Radial Leste) 
e Avenida Jacu Pêssego apresentam sérias dificuldades 
de transposição e conflitos em seus cruzamentos, 
principalmente para pedestres e ciclistas, cortando o 
centro antigo da região. Estas duas ações públicas, apesar 
de promoverem uma melhora considerável da mobilidade 
regional acabaram por segregar o tradicional centro 
de serviços e comércio local. Este centro, segregado, 
apresenta grandes dificuldades de acessibilidade e 
articulação interna, desperdiçando parte de potencial de 
desenvolvimento econômico de que carece a região.

No PDE - Lei 16.050/2014, está prevista a implementação, 
ao longo das Avenidas Jacu Pêssego e Avenida José Pinheiro 
Borges, dos Eixos de Estruturação da Transformação 
Urbana, que se qualificarão como importantes eixos de 
mobilidade e adensamento populacional.

A demarcação da região compreende o Perímetro de 

Incentivo ao Desenvolvimento Econômico “Jacu-Pêssego”, 
demarcado pelo Plano Diretor Estratégico do Município 
de São Paulo (PDE, Lei Nº16.050/2014), onde incide a 
Lei de Incentivos Fiscais da Zona Leste (Lei 15.931/2013), 
considerada uma região de importância estratégica ao 
desenvolvimento econômico e aumento de oferta de 
serviços e empregos locais, visando a dinamização de 
usos na Subprefeitura. 
     
Objetivos
• Atender a população em situação de vulnerabilidade 
social, especialmente a população de migrantes; 
• Promover ações indutoras do desenvolvimento 
econômico local, especialmente pela geração de 
empregos, pela implantação de cursos profissionalizantes 
e pelo estímulo ao comércio e serviços locais; 
• Qualificar os espaços livres públicos, especialmente 
os vinculados aos equipamentos públicos, os vinculados 
ao comércio, os vinculados ao transporte público e os 
vinculados às centralidades; 
• Qualificar os parques existentes  as questões de 
acessibilidade e conectividade e as questões de 
atendimento às demandas da população; 
• Promover a conservação das paisagens e do patrimônio 
material e imaterial da região; 
• Solucionar os problemas de saneamento ambiental, em 
especial manejo de águas pluviais (drenagem); 
• Promover a coleta e destinação de resíduos sólidos, 
de acordo com o Plano de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos da Cidade de São Paulo - PGIRS; 
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local , regional , 
metropolitana e de acordo com o Plano de Mobilidade de 
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• Qualificar os espaços públicos através de melhoramentos 
em calçadas e áreas verdes, implementação de mobiliário 
urbano e melhoria de iluminação pública, garantindo 
as conexões entre as redes de transportes coletivos e 
equipamentos urbanos, considerando a melhoria da 
microacessibilidade na região;
• Estimular o uso e a permanência nas praças e espaços 
livres constantes no perímetro. Destaque para implantação 
de equipamentos de ginástica para a terceira idade;
• Implantar o Parque Sabbado D´Angelo, como previsto 
no PDE (Lei n 16.050/2014), conservando a edificação 
histórica do Casarão Sabbado D´Angelo e preservando a 
história local;
• Solucionar problemas de microdrenagem (alagamentos). 
Destaque para Avenida Itaquera, Avenida Radial Leste e 
Rua Padre Viegas de Menezes;
• Solucionar problema de macrodrenagem (inundações) 
verificado na bacia do Córrego Jacu. Destaque para o 
cruzamento da Avenida Radial Leste com a Avenida 
Itaquera e Avenida Jacu Pêssego com a Avenida Pires do 
Rio;
• Considerar e incorporar os estudos e diretrizes previstos 
no “Caderno de Bacia Hidrográfica - Córrego Jacu”.
     
Secretarias Envolvidas
SMPED;SMADS;SMSP;SMC;SMDU;SMDHC;SIURB;SES;SD-
TE;SVMA;SMT.

Atores Envolvidos
CET;SP TRANS;Ilume.CPTM;EMTU.

São Paulo - PLANMOB; 
• Melhorar as condições de circulação de cargas, 
mitigando conflitos com os demais modais e com os usos 
da região.   

Diretrizes
• Verificar e solucionar a demanda por um Centro de 
Acolhimento de migrantes;
• Prever espaços para a recepção do comércio ambulante 
que se concentra atualmente na Rua R. Padre Viegas de 
Menezes e Rua Américo Salvador Novelli;
• Gerir a mobilidade regional existente no eixo da Avenida 
Radial Leste, de modo a organizar o fluxo de veículos de 
passeio, de ônibus (corredor de ônibus previsto) e de 
veículos de carga;
• Qualificar o sistema viário de modo a compatibilizar 
ruas, calçadas, praças e equipamentos públicos ao 
adensamento populacional previsto para a área no  PDE 
(Lei n 16.050/2014);
• Redesenhar o leito carroçável e os passeios de modo a 
facilitar a acessibilidade, fluxo organizado do transporte 
público e o acesso seguro dos pedestres, onde há mais 
oferta de comércio e serviços, a fim de potencializar esse 
uso e dinamizar a economia da região;
• Aumentar a oferta de mobilidade inter bairros com o 
uso de transporte público;
• Ampliar e conectar rede cicloviária local;
• Ampliar e qualificar as condições de travessia na 
Avenida Radial Leste e Avenida Jacu Pêssego de modo a 
facilitar a integração e mobilidade local de pedestres e 
ciclistas. Destaque para o cruzamento entre a Avenida 
José Pinheiros Borges e Avenida Jacu Pêssego;
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Subprefeitura ITAQUERAID 125 | VILA CAXAMBU

Descrição
Situa-se ao sul do distrito de Itaquera, na porção central da 
Subprefeitura. Abrange o Córrego Caxambu, que deságua 
no Rio Jacu. É limitado em sua porção nordeste pela Rua 
Victório Santim e pela Rua São Teodoro a sudoeste. A 
noroeste, seu limite se dá pela Rua São Félix do Piauí e 
a sudeste pela Rua Serra de São Domingos e Rua Arraial 
de São Bartolomeu, incorporando a AMA Vila Carmosina.    

Caracterização
A área apresenta ocupações precárias e irregulares ao 
longo do Córrego Caxambu (favela Chamocos e Córrego 
Pintadinho), prejudicando a qualidade ambiental do local, 
e sofrendo com problemas de alagamento. 

O sistema viário é fragmentado e/ou inexistente em 
alguns locais, o que acaba por comprometer a mobilidade 
e o acesso ao transporte público na região. Alguns 

terrenos situados dentro e nas proximidades do perímetro 
encontram-se subutilizados.
    
Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais, especialmente de saúde e de assistência 
social; 
• Atender a população em situação de vulnerabilidade 
social; 
• Qualificar os espaços livres públicos, especialmente os 
vinculados aos equipamentos públicos e os vinculados ao 
transporte público; 
• Promover a recuperação e conservação ambiental dos 
cursos d´água, das áreas verdes e das encostas; 
• Solucionar os problemas de saneamento ambiental, 
em especial esgotamento sanitário e manejo de águas 
pluviais (drenagem); 
• Promover a coleta e destinação de resíduos sólidos, 
de acordo com o Plano de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos da Cidade de São Paulo - PGIRS; 
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local e de acordo 
com o Plano de Mobilidade de São Paulo - PLANMOB; 
• Promover o atendimento habitacional e a regularização 
fundiária  de acordo com as diretrizes do Plano Municipal 
de Habitação - PMH; 
• Promover a regularização fundiária e urbanística.   

Diretrizes
• Elaborar plano de urbanização para a ocupação Córregos 
Pintadinho e Chamocos quando possível a fim de reduzir a 
vulnerabilidade social ali existente; em caso de remoção, 
garantir provisão habitacional para os moradores em local 

próximo;
• Realizar tratamento paisagístico ao longo das áreas 
de preservação permanente do afluente do Córrego 
Jacu atendendo as diretrizes ambientais e urbanísticas 
especificadas pela SVMA. Prever transposições do córrego 
para pedestres e ciclistas;
• Realizar saneamento do afluente do Córrego Jacu;
• Qualificar, abrir e alargar ruas para melhoria da 
acessibilidade e deslocamentos intra bairro. Destaque 
para possíveis conexões entre a Rua Izabel Redentora e a 
Rua Serra de São Domingos e Rua Morro do Clemente e 
Georgino Avelino;
• Qualificar os espaços públicos através de melhoramentos 
em calçadas e áreas verdes, implementação de mobiliário 
urbano e melhoria de iluminação pública, garantindo 
as conexões entre as redes de transportes coletivos e 
equipamentos urbanos, considerando a melhoria da 
microacessibilidade na região;
• Solucionar problemas de microdrenagem (alagamentos). 
Destaque para as áreas do entorno do afluente do Córrego 
Jacu até o cruzamento com a Avenida Jacu-Pêssego;
• Considerar e incorporar os estudos e diretrizes previstos 
no “Caderno de Bacia Hidrográfica - Córrego Jacu”.
   
Secretarias Envolvidas
SMPED;SMS;SMADS;SMSP;SMDU;SMDHC;SEHAB;SIUR-
B;SES;SVMA;SMT.

Atores Envolvidos
CET;Ilume.CDHU;Sabesp.

Caderno de Propostas dos Planos Regionais das Subprefeituras 



Subprefeitura ITAQUERA

195Caderno de Propostas dos Planos Regionais das Subprefeituras 

ID 125 | VILA CAXAMBU



196

Subprefeitura ITAQUERAID 126 | SANTA MARCELINA

Descrição
A área pertence ao distrito Parque do Carmo, na 
Subprefeitura de Itaquera. É delimitada principalmente 
pela Rua São Teodoro, Rua Capitania de Itamaracá, 
Rua Santa Marcelina e a Avenida Harry Dannenberg e 
se estrutura ao longo do eixo do Córrego do Buracão. 
Engloba equipamentos urbanos relevantes para toda a 
região, como o Hospital e a Faculdade Santa Marcelina.
     
Caracterização
O perímetro incorpora o Córrego do Buracão, onde, 
em suas margens, é possível encontrar ocupações 
irregulares e precárias, como a Ocupação Jardim Marabá, 
prejudicando a qualidade ambiental do local, e sofrendo 
com problemas de alagamento. 

O Hospital Santa Marcelina é um equipamento urbano 
de grande atratividade, o que acaba por intensificar o uso 

e acessos da região, sendo necessário o ordenamento e 
qualificação dos mesmos, ampliando a acessibilidade do 
equipamento.

A Rua São Teodoro, que limita o perímetro em sua 
porção norte, apresenta projeto de corredor de ônibus 
municipal que irá auxiliar as conexões leste-oeste da 
Subprefeitura de Itaquera, além de garantir melhor acesso 
aos equipamentos urbanos. O corredor está inserido 
dentro dos Eixos de Estruturação da Transformação 
Urbana previsto no PDE - Lei 16.050/2014, propondo 
uma possibilidade de intensificação do adensamento 
populacional nesta região.     

Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais, especialmente de educação, de 
assistência social e de lazer e esportes; 
• Atender a população em situação de vulnerabilidade 
social; 
• Qualificar os espaços livres públicos, especialmente 
os vinculados aos equipamentos públicos, os vinculados 
ao transporte público e os vinculados às áreas de lazer; 
• Promover a recuperação e conservação ambiental dos 
cursos d´água, das áreas verdes e das encostas; 
• Solucionar os problemas de saneamento ambiental, 
em especial esgotamento sanitário e manejo de águas 
pluviais (drenagem); 
• Promover a coleta e destinação de resíduos sólidos, 
de acordo com o Plano de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos da Cidade de São Paulo - PGIRS; 
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local, regional 

e de acordo com o Plano de Mobilidade de São Paulo - 
PLANMOB; 
• Promover o atendimento habitacional e a regularização 
fundiária  de acordo com as diretrizes do Plano Municipal 
de Habitação - PMH; 
• Promover a regularização fundiária e urbanística.   

Diretrizes
• Verificar e solucionar a demanda por um Centro de 
Acolhimento de migrantes;
• Elaborar plano de urbanização para a ocupação Jardim 
Marabá e Freguesia de Poiares quando possível a fim 
de reduzir a vulnerabilidade social ali existente; em 
caso de remoção, garantir provisão habitacional para os 
moradores em local próximo;
• Realizar tratamento paisagístico ao longo das áreas de 
preservação permanente do Córrego Buracão atendendo 
as diretrizes ambientais e urbanísticas especificadas pela 
SVMA. Prever transposições do córrego para pedestres e 
ciclistas;
• Realizar saneamento do Córrego Buracão;
• Qualificar, abrir e alargar ruas para melhoria da 
acessibilidade e deslocamentos intra e entre bairros. 
Destaque para conexão entre a Avenida Francisco Munhoz 
Filho e o Hospital Santa Marcelina;
• Redesenhar o leito carroçável e os passeios de modo 
a garantir acessibilidade universal, fluxo organizado do 
transporte público e o acesso seguro dos pedestres ao 
Hospital Santa Marcelina. Destaque para o entroncamento 
viário entre a Avenida Francisco Munhoz Filho, Avenida 
Harry Dannemberg, Avenida Líder e Rua Itapitanga;
• Qualificar os espaços públicos através de melhoramentos 
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em calçadas e áreas verdes, implementação de mobiliário 
urbano e melhoria de iluminação pública, garantindo 
as conexões entre as redes de transportes coletivos e 
equipamentos urbanos;
• Solucionar problemas de microdrenagem (alagamentos). 
Destaque para as áreas do entorno do Córrego Buracão 
e no cruzamento da Avenida Líder com a Avenida Harry 
Dannemberg;
• Considerar e incorporar os estudos e diretrizes previstos 
no “Caderno de Bacia Hidrográfica - Córrego Jacu”.
    
Secretarias Envolvidas
SMPED;SMS;SMADS;SMSP;SMDU;SMDH-
C;SEME;SEHAB;SIURB;SES;SVMA;SMT;SME.

Atores Envolvidos
CET;Ilume.Sabesp.

ID 126 | SANTA MARCELINA



Subprefeitura ITAQUERA

198Caderno de Propostas dos Planos Regionais das Subprefeituras 

ID 126 | SANTA MARCELINA



199

Subprefeitura ITAQUERAID 127 | CÓRREGO RIO VERDE

Descrição
O perímetro se estende pela área perimetral ao Córrego 
Rio Verde, sendo limitado ao norte pela Rua Castelo do 
Piauí e finalizando ao sul pela Rua Arcádia Paulistana, 
incorporando também a Avenida Harry Dannenberg e a 
Avenida Doutor Francisco Munhoz Filho. Ao sul, incorpora 
a favela Maria Luiza Americano e a Praça Augusto 
Domingues Alves Mala. Envolve os limites de três distritos 
da Subprefeitura de Itaquera, sendo eles: Parque do 
Carmo, Cidade Líder e Itaquera.    

Caracterização
O perímetro apresenta problemas de drenagem e 
alagamentos, além de déficit de saneamento ambiental. 
Ao longo do Córrego Rio Verde e afluentes duas grandes 
favelas sob ocupação irregular ocupam as margens do 
leito d'água, sendo estas, favela do Carmo e a favela 
Maria Luiza Americano, além de ocupações menores que 

também podem ser encontradas nas margens do Córrego 
Rio Verde e afluentes, e que encontram-se em situações 
precárias.

Segundo o PDE (Lei 16.050/2014), está prevista a 
implementação do Parque Linear Rio Verde, sendo a 
primeira fase já implantada, além de corredores de 
transporte público e modal a ser definido nas margens 
do Córrego Rio Verde que farão a conexão da Avenida 
Afonso de Sampaio e Souza, através da Avenida Harry 
Dannemberg e Avenida Itaquera com a Radial-Leste, 
promovendo uma alternativa de conexão no sentido 
norte-sul da subprefeitura além da Avenida Jacu-Pêssego.

A utilização das vias contidas no perímetro apresentam 
fluxo intenso e, se complementadas as conexões norte-
sul e as transposições leste-oeste, podem representar um 
grande avanço na estruturação viária da subprefeitura.
Incorpora o perímetro Maria Luiza Americano.
      
Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais, especialmente de educação, de 
assistência social, de cultura e de lazer e esportes; 
• Atender a população em situação de vulnerabilidade 
social, especialmente a população em situação de rua e  a 
população usuária de drogas; 
• Qualificar os espaços livres públicos, especialmente 
os vinculados aos equipamentos públicos, os vinculados 
ao comércio, os vinculados ao transporte público e os 
vinculados às áreas de lazer; 
• Atender a demanda por espaços livres públicos de lazer 

e esporte; 
• Implantar os parques planejados; 
• Promover a recuperação e conservação ambiental dos 
cursos d´água e das áreas verdes; 
• Solucionar os problemas de saneamento ambiental, em 
especial abastecimento de água, esgotamento sanitário e 
manejo de águas pluviais (drenagem); 
• Promover a coleta e destinação de resíduos sólidos, 
de acordo com o Plano de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos da Cidade de São Paulo - PGIRS;
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local, regional 
e de acordo com o Plano de Mobilidade de São Paulo - 
PLANMOB; 
• Promover o atendimento habitacional e a regularização 
fundiária  de acordo com as diretrizes do Plano Municipal 
de Habitação - PMH; 
• Promover a regularização fundiária e urbanística; 
• Contribuir com os programas relacionados à notificação 
para o parcelamento, edificação e utilização compulsórios 
(PEUC); 
• Melhorar a segurança pública local.   

Diretrizes
• Verificar e solucionar a demanda por Ecoponto. 
Destaque para possibilidade de terreno no entorno da 
Avenida Dr Francisco Munhoz Filho;
• Elaborar plano de urbanização para as ocupações ao 
longo do Córrego Rio Verde  quando possível, Favela do 
Carmo e Favela Maria Luiza Americano a fim de reduzir a 
vulnerabilidade social ali existente; em caso de remoção, 
garantir provisão habitacional para os moradores em local 
próximo;
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• Potencializar a permanência, o convívio social e 
melhor usufruto das praças e áreas livres, garantido sua 
zeladoria, segurança e qualificação dos espaços verdes da 
Subprefeitura;
• Solucionar problemas de microdrenagem (alagamentos). 
Destaque para o cruzamento da Avenida Miguel Inácio 
Curi com a Rua Serrana e em alguns pontos da Avenida 
Harry Dannemberg;
• Considerar e incorporar os estudos e diretrizes previstos 
no “Caderno de Bacia Hidrográfica - Córrego Jacu”.
  
Secretarias Envolvidas
SMPED;SMS;SMADS;SMC;SMDU;SMDHC;SE-
ME;SEHAB;SIURB;SES;SVMA;SMT;SME.

Atores Envolvidos
CET;SP TRANS;SP Urbanismo;Ilume.Sabesp.

• Realizar tratamento paisagístico ao longo das áreas de 
preservação permanente do Córrego Rio Verde e afluentes 
atendendo as diretrizes ambientais e urbanísticas 
especificadas pela SVMA, com implementação de parque 
linear, mobiliário urbano e iluminação, idealmente com 
ciclovia. Prever transposições do córrego para pedestres 
e ciclistas.
• Realizar saneamento do Córrego Rio Verde e afluentes;
• Implantar transporte coletivo de massa e ciclovia ao 
longo da Avenida Harry Dannemberg, estabelecendo uma 
conexão norte-sul na Subprefeitura integrada à estação 
Corinthians-Itaquera do metrô, como previsto no PDE (Lei 
n 16.050/2014);
• Redesenhar o leito carroçável e os passeios de modo a 
facilitar a acessibilidade, fluxo organizado do transporte 
público e o acesso seguro dos pedestres. Destaque para o  
entroncamento viário entre a Avenida Francisco Munhoz 
Filho, Avenida Harry Dannemberg, Avenida Líder e Rua 
Itapitanga;
• Ampliar e qualificar as condições de travessia do Córrego 
Rio Verde de modo a facilitar a integração e mobilidade 
local de pedestres e veículos no sentido leste-oeste da 
Subprefeitura. Destaque para o cruzamento da Avenida 
Harry Dannemberg e Avenida Dr Francisco Munhoz Filho 
e conexão leste-oeste na altura da Rua Fraiburgo;
• Qualificar os espaços públicos através de melhoramentos 
em calçadas e áreas verdes, implementação de mobiliário 
urbano e melhoria de iluminação pública, garantindo 
as conexões entre as redes de transportes coletivos e 
equipamentos urbanos, considerando a melhoria da 
microacessibilidade na região. Destaque para a articulação 
dos espaços públicos com o Parque do Carmo;
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Subprefeitura ITAQUERAID 128 | PARQUE DO CARMO

Descrição
O perímetro se situa na porção oeste do distrito do 
Parque do Carmo. Abrange equipamentos urbanos de 
grande atração populacional, como o Parque do Carmo 
e o Sesc Itaquera. Parte do Território CEU Parque do 
Carmo, em implantação, também está incorporado no 
perímetro, assim como parte dos limites da APA do Carmo 
e a Praça Inácio de Tolosa, a principal do perímetro. As 
principais estruturas viárias que cruzam a área são 
Avenida Aricanduva, Avenida Afonso de Sampaio e Souza 
e Avenida Maria Luiza Americano.   

Caracterização
O acesso aos equipamentos urbanos como o Parque do 
Carmo e o Sesc Itaquera são precários e problemas de 
microdrenagem podem ser identificados no cruzamento 
da Avenida Afonso de Sampaio e Souza com Avenida 
Aricanduva.

Trata-se de um local com poucas conexões e mobilidade 
interna, em certa medida, decorrente da dimensão dos 
equipamentos urbanos e área de preservação ambiental 
constante no perímetro. A precariedade do espaço 
público acaba por caracterizar o local como inseguro para 
pedestres, principalmente no período noturno, o que 
desincentiva o uso dos equipamentos urbanos. 

A Avenida Afonso de Sampaio e Sousa possui proposta 
de modal de média capacidade com estação voltada ao 
Parque do Carmo, chegando na Avenida Aricanduva, além 
de corredor exclusivo de transporte público. 

O Território CEU Parque do Carmo está em fase de 
implantação.

Parte do perímetro está inserida na Zona de 
Amortecimento do Parque Natural Municipal Fazenda do 
Carmo (PNMFC).   

Objetivos
• Atender a população em situação de vulnerabilidade 
social, especialmente a população LGBT; 
• Qualificar os espaços livres públicos, especialmente os 
vinculados aos equipamentos públicos e os vinculados ao 
transporte público; 
• Qualificar os parques existentes, resolvendo 
especialmente as questões de acessibilidade e 
conectividade e as questões de tratamento das bordas; 
Implantar os parques planejados; 
• Solucionar os problemas de saneamento ambiental, em 
especial manejo de águas pluviais (drenagem); 

• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local, regional 
e de acordo com o Plano de Mobilidade de São Paulo - 
PLANMOB; 
• Melhorar a segurança pública local.   

Diretrizes
• Implantar e qualificar transporte coletivo de massa e 
ciclovia ao longo da Avenida Afonso de Sampaio e Sousa, 
estabelecendo uma conexão norte-sul na Subprefeitura 
integrada à estação Corinthians-Itaquera do metrô, como 
previsto no PDE (Lei n 16.050/2014);
• Qualificar os espaços públicos através de melhoramentos 
em calçadas e áreas verdes, implementação de mobiliário 
urbano e melhoria de iluminação pública, garantindo 
as conexões entre as redes de transportes coletivos, 
equipamentos urbanos e áreas livres, considerando a 
melhoria da microacessibilidade na região. Destaque para 
a articulação dos espaços públicos com o Território CEU 
Parque do Carmo e o Parque do Carmo;
• Qualificar e ampliar o Parque do Carmo, como previsto 
no PDE (Lei n 16.050/2014);
• Redesenhar o leito carroçável e os passeios de modo 
a garantir acessibilidade universal, fluxo organizado do 
transporte público e o acesso seguro dos pedestres ao 
Parque do Carmo e ao Sesc Itaquera. Destaque para a 
Avenida Afonso de Sampaio e Sousa e Rua Jonh Speers 
(acessos ao Parque do Carmo) e a Estrada Fazenda do 
Carmo (acesso ao SESC Itaquera);
• Solucionar problemas de microdrenagem (alagamentos). 
Destaque para o cruzamento da Avenida Afonso de 
Sampaio e Souza com Avenida Aricanduva;
• Incorporar e implementar as diretrizes previstas no 
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Plano de Manejo do Parque Natural Municipal Fazenda do 
Carmo (PNMFC) e do Corredor Ecológico Urbano “Carmo 
- Nascentes do Aricanduva”.
  
Secretarias Envolvidas
SMPED;SMDU;SMDHC;SIURB;SVMA;SMT.

Atores Envolvidos
CET;SP TRANS;Ilume.
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Subprefeitura ITAQUERAID 129 | MAR VERMELHO-MORUBIXABA

Descrição
A área está inserida nos limites do distrito de Cidade Líder, 
em sua porção leste. O perímetro abrange as margens 
ao longo do Córrego Coutinho e segue sentido Córrego 
Morubixaba, no sentido norte-sul. Apresenta como eixos 
principais a Rua Joaquim Meira de Siqueira, Avenida 
Mar-Vermelho, Avenida Alziro Zarur, Rua Cravo-da-
Índia, estendendo-se pela Rua Marino Silvani e Rua Ezio 
Maranezi, chegando na Avenida Itaquera.
     
Caracterização
A área apresenta altos índices de vulnerabilidade social, 
sendo possível encontrar diversas ocupações irregulares 
e precariedades habitacionais ao longo do Córrego 
Morubixaba e do Córrego Coutinho. A ocupação Mar 
Vermelho é a mais crítica da região apresentando sérios 
riscos de solapamento e escorregamento. O perímetro 
apresenta diversos problemas de conexão, tendo uma 

rede viária incompleta e fragmentada e que não permite 
uma conexão norte-sul continua.

Segundo o PDE - Lei 16.050/2014, apresenta previsão de 
implantação do Parque Savoy e previsão do Corredor de 
ônibus Cravo da Índia.

Parte do perímetro está inserida na Zona de 
Amortecimento do Parque Natural Municipal Fazenda do 
Carmo (PNMFC).

Incorpora o perímetro Ocupação Mar Vermelho.     

Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais, especialmente de educação, de 
assistência social, de cultura e de lazer e esportes; 
• Atender a população em situação de vulnerabilidade 
social a população em área de risco; 
• Promover ações indutoras do desenvolvimento 
econômico local, especialmente pela geração de 
empregos e pelo estímulo ao comércio e serviços locais; 
• Qualificar os espaços livres públicos, especialmente 
os vinculados aos equipamentos públicos, os vinculados 
ao comércio, os vinculados ao transporte público, os 
vinculados aos pólos atrativos e os vinculados às áreas de 
lazer; 
• Atender a demanda por espaços livres públicos de lazer 
e esporte; Implantar os parques planejados; 
• Promover a recuperação e conservação ambiental 
dos cursos d´água, das áreas verdes, das encostas e e 
revitalização de áreas degradadas e contaminadas; 

• Solucionar os problemas de saneamento ambiental, 
em especial esgotamento sanitário e manejo de águas 
pluviais (drenagem); 
• Promover a coleta e destinação de resíduos sólidos, 
de acordo com o Plano de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos da Cidade de São Paulo - PGIRS; 
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local , regional 
e de acordo com o Plano de Mobilidade de São Paulo - 
PLANMOB; 
• Promover o atendimento habitacional e a regularização 
fundiária  de acordo com as diretrizes do Plano Municipal 
de Habitação - PMH; 
• Promover a regularização fundiária e urbanística; 
• Melhorar a segurança pública local.   

Diretrizes
• Elaborar plano de urbanização para as ocupações ao 
longo do Córrego Coutinho, Córrego Guaiúna e afluentes 
quando possível a fim de reduzir a vulnerabilidade social 
ali existente; em caso de remoção, garantir provisão 
habitacional para os moradores em local próximo;
• Realizar tratamento paisagístico ao longo das áreas 
de preservação permanente do do Córrego Coutinho, 
Córrego Guaiúna e afluentes atendendo as diretrizes 
ambientais e urbanísticas especificadas pela SVMA. Prever 
transposições dos córregos para pedestres e ciclistas;
• Realizar saneamento do Córrego Coutinho, Córrego 
Guaiúna e afluentes;
• Implantar o Corredor de ônibus Cravo da Índia e qualificar 
o sistema viário, estabelecendo uma conexão norte-sul na 
Subprefeitura integrada à estação Corinthians-Itaquera 
do metrô, como previsto no PDE (Lei n 16.050/2014);
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• Qualificar, abrir e alargar ruas para melhoria da 
acessibilidade e deslocamentos intra e entre bairros;
• Redesenhar o leito carroçável e os passeios de modo a 
facilitar a acessibilidade, fluxo organizado do transporte 
público e o acesso seguro dos pedestres, onde há mais 
oferta de comércio e serviços, a fim de potencializar esse 
uso e dinamizar a economia da região. Destaque para a 
Rua Joaquim Meira de Siqueira, Avenida Mar Vermelho, 
Avenida Alziro Zarur, Rua Cravo da Índia e Rua Morubixaba;
• Qualificar os espaços públicos através de melhoramentos 
em calçadas e áreas verdes, implementação de mobiliário 
urbano e melhoria de iluminação pública, garantindo 
as conexões entre as redes de transportes coletivos e 
equipamentos urbanos, considerando a melhoria da 
microacessibilidade na região;
• Implantar o Parque Savoy, como previsto no PDE (Lei 
n 16.050/2014), contendo os processos de ocupação 
e desmatamento em áreas de alta declividade a fim de 
preservar o patrimônio ambiental de Itaquera;
• Solucionar problemas de microdrenagem (alagamentos). 
Destaque para o cruzamento da Avenida Afonso de 
Sampaio e Souza com Avenida Aricanduva;
• Incorporar e implementar as diretrizes previstas no 
Plano de Manejo do Parque Natural Municipal Fazenda do 
Carmo (PNMFC) e do Corredor Ecológico Urbano “Carmo 
- Nascentes do Aricanduva”.
  
Secretarias Envolvidas
SMPED;SMADS;SMSP;SMC;SMDU;SEME;SE-
HAB;SIURB;SES;SDTE;SVMA;SMT;SME.

Atores Envolvidos
CET;SP TRANS;Ilume.Sabesp.
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Subprefeitura ITAQUERAID 130 | PÓLO ECONÔMICO

Descrição
A área em questão está grafada com predominância 
industrial pela Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação 
do Solo (LPUOS nº 16.402) e compreende parte dos 
distritos Parque do Carmo e José Bonifácio na porção 
sul Subprefeitura de Itaquera, sendo cortada pela 
Avenida Jacu-Pêssego. Apresenta equipamentos urbanos 
relevantes para a região, como unidade da Universidade 
Federal de São Paulo (UNIFESP) e o Hospital Santo 
Expedito.
     
Caracterização
Trata-se de uma área com ocupação caracterizada por 
grandes glebas, algumas ocupadas de maneira informal, 
indústrias, alguns equipamentos públicos e chácaras onde 
se desenvolvem atividades agrícolas. Em seu sentido 
norte-sul, é cortada pela Avenida Jacu-Pêssego, uma 
das principais vias da subprefeitura, estabelecendo uma 

ligação metropolitana entre o município de Guarulhos e 
o município de Mauá, dando acesso ao Rodoanel, onde é 
prevista a implantação de  terminal de logística de cargas.

A região apresenta cobertura vegetal considerável, além de 
certa quantidade de córregos e nascentes. A malha viária 
é escassa e as calçadas são praticamente inexistentes, 
não possuindo conexões com as comunidades locais o 
que dificulta a integração destas áreas e a implantação 
de novos empreendimentos que possam viabilizar o 
desenvolvimento econômico local através da geração de 
empregos. 

A demarcação da região compreende o Perímetro de 
Incentivo ao Desenvolvimento Econômico “Jacú-Pêssego”, 
demarcado pelo Plano Diretor Estratégico do Município 
de São Paulo (PDE, Lei Nº16.050/2014), onde incide a 
Lei de Incentivos Fiscais da Zona Leste (Lei 15.931/2013), 
considerada uma região de importância estratégica ao 
desenvolvimento econômico e aumento de oferta de 
serviços e empregos locais, visando a dinamização de 
usos na Subprefeitura. 

Incorpora o perímetro UNIFESP e entorno.
       
Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais, especialmente de saúde, de educação , 
de cultura e de lazer e esportes; 
• Atender a população em situação de vulnerabilidade 
social, especialmente a população em área de risco; 
• Promover ações indutoras do desenvolvimento 

econômico local, especialmente pela geração de empregos 
, pelo estímulo à implantação de atividades industriais e 
pela implantação de cursos profissionalizantes; 
• Qualificar os espaços livres públicos, especialmente os 
vinculados aos equipamentos públicos, os vinculados ao 
transporte público e os vinculados aos pólos atrativos; 
• Atender a demanda por espaços livres públicos de lazer 
e esporte; 
• Estimular a atividade agrícola de baixo impacto 
ambiental; 
• Promover a recuperação e conservação ambiental 
dos cursos d´água, das áreas verdes, das encostas e e 
revitalização de áreas degradadas e contaminadas; 
• Solucionar os problemas de saneamento ambiental, 
em especial esgotamento sanitário e manejo de águas 
pluviais (drenagem); 
• Promover a coleta e destinação de resíduos sólidos, 
de acordo com o Plano de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos da Cidade de São Paulo - PGIRS; 
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local, regional , 
metropolitana e de acordo com o Plano de Mobilidade de 
São Paulo - PLANMOB; 
• Melhorar as condições de circulação de cargas, 
mitigando conflitos com os demais modais e com os usos 
da região; • Promover o atendimento habitacional e a 
regularização fundiária  de acordo com as diretrizes do 
Plano Municipal de Habitação - PMH; 
• Promover a regularização fundiária e urbanística; 
• Melhorar a segurança pública local.   

Diretrizes
• Garantir a permanência e a instalação de empresas que 
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equipamentos urbanos, considerando a melhoria da 
microacessibilidade na região;
• Solucionar problemas de microdrenagem (alagamentos). 
Destaque para Avenida Jacu Pêssego com a Rua Vicente 
Tosta;
• Considerar e incorporar os estudos e diretrizes previstos 
no “Caderno de Bacia Hidrográfica - Córrego Jacu”;
• Elaborar planos de urbanização e reduzir os índices de 
vulnerabilidade social nas ocupações do Jardim Elian e 
Gleba do Pêssego.
    
Secretarias Envolvidas
SMPED;SMS;SMSP;SMC;SMDU;SEME;SE-
HAB;SIURB;SES;SDTE;SVMA;SMT;SME.

Atores Envolvidos
CET;SP TRANS;SP Urbanismo;Ilume.EMTU;Sabesp.

gerem empregos no território;
• Realizar tratamento paisagístico ao longo das áreas 
de preservação permanente do córregos constantes na 
área, atendendo as diretrizes ambientais e urbanísticas 
especificadas pela SVMA;
•Prever transposições dos córregos para pedestres e 
ciclistas;
• Realizar saneamento dos córregos constantes no 
perímetro;
• Gerir a mobilidade regional existente no eixo da Avenida 
Jacu Pêssego, de modo a organizar o fluxo de veículos de 
passeio, de ônibus (corredor de ônibus previsto) e de 
veículos de carga;
• Implantar Corredor de ônibus metropolitano na Avenida 
Jacu Pêssego , estabelecendo uma conexão norte-sul na 
Subprefeitura, como previsto no PDE (Lei n 16.050/2014);
• Qualificar e adequar o sistema viário (leito carroçável e 
passeios) de modo a compatibilizar ruas, calçadas, praças 
e equipamentos públicos aos usos previstos na Lei de 
Zoneamento (n 16.402/2016),  a fim de potencializar esse 
uso e dinamizar a economia da região;
• Qualificar, abrir e alargar ruas para melhoria da 
acessibilidade e deslocamentos intra bairro. Aumentar a 
oferta de mobilidade inter bairros com o uso de transporte 
público;
• Ampliar e qualificar as condições de travessia na 
Avenida Jacu Pêssego de modo a facilitar a integração e 
mobilidade local de pedestres e ciclistas;
• Qualificar os espaços públicos através de melhoramentos 
em calçadas e áreas verdes, implementação de mobiliário 
urbano e melhoria de iluminação pública, garantindo 
as conexões entre as redes de transportes coletivos e 
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Subprefeitura ITAQUERAID 132 | POLO INSTITUCIONAL

Descrição
O perímetro está contido no território da Subprefeitura 
de Itaquera (Distrito de Itaquera e Cidade Líder), próximo 
ao limite da Subprefeitura da Penha (Distrito Artur Alvim). 
Incorpora a área do Polo Institucional apresentando 
uma série de equipamentos urbanos de alta atratividade 
populacional, sendo eles a Estação de Metrô e CPTM 
Corinthians-Itaquera, Terminal de ônibus Itaquera, 
Poupatempo, Fatec Itaquera, ETEC Tereza Aparecida C.N. 
de Oliveira, Arena Corinthians, Fórum, Senai, Shopping 
Itaquera entre outros, além da ocupação Zorrilho na 
porção norte e a área destinada ao pátio de manobras 
do Metrô e a antiga pedreira, próxima ao Estádio Arena 
Corinthians. 
         
Caracterização
Situa-se na região da estação do Metrô Corinthians-
Itaquera, onde incide o Projeto do Polo Institucional 

concebido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Urbano (SMDU) e Secretaria Municipal do 
Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo (SDTE), 
com o intuito de promover a dinamização econômica e 
concentração de novas fontes de emprego educação e 
pesquisa na Zona Leste de São Paulo. A área se apresenta 
como uma importante centralidade de serviços que atende 
à Zona Leste 2 e RMSP como um todo, demandando maior 
acesso e articulação entre equipamentos.

Apesar do grande número de equipamentos urbanos 
constantes no local, a acessibilidade dos mesmos por 
pedestres, entretanto, é prejudicada por conta de grandes 
obras de arte (principalmente viadutos) e vias expressas 
construídas no entorno.

Além dos equipamentos institucionais, o perímetro 
incorpora a favela A. E. Carvalho (também conhecida 
como Zorrilho), na porção norte da demarcação e faz 
divisa com o conjunto habitacional COHAB I (no distrito 
de Artur Alvim, subprefeitura da Penha), que apresenta 
elevada densidade habitacional.

A demarcação da região compreende o Perímetro de 
Incentivo ao Desenvolvimento Econômico “Jacú-Pêssego”, 
demarcado pelo Plano Diretor Estratégico do Município 
de São Paulo (PDE, Lei Nº16.050/2014), onde incide a 
Lei de Incentivos Fiscais da Zona Leste (Lei 15.931/2013), 
considerada uma região de importância estratégica ao 
desenvolvimento econômico e aumento de oferta de 
serviços e empregos locais, visando a dinamização de 
usos na Subprefeitura.  

Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais, especialmente de cultura; 
• Promover ações indutoras do desenvolvimento 
econômico local, especialmente pela geração de empregos 
e pela implantação de cursos profissionalizantes; 
• Qualificar os espaços livres públicos, especialmente os 
vinculados aos equipamentos públicos, os vinculados ao 
transporte público e os vinculados aos pólos atrativos; 
• Atender a demanda por espaços livres públicos de lazer 
e esporte; 
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local, regional , 
metropolitana e de acordo com o Plano de Mobilidade de 
São Paulo - PLANMOB; 
• Melhorar as condições de circulação de cargas, 
mitigando conflitos com os demais modais e com os usos 
da região; 
• Promover o atendimento habitacional e a regularização 
fundiária  de acordo com as diretrizes do Plano Municipal 
de Habitação - PMH; 
• Promover a regularização fundiária e urbanística; 
• Melhorar a segurança pública local.   

Diretrizes
• Elaborar plano de urbanização para a favela A. E. Carvalho 
a fim de reduzir a vulnerabilidade social ali existente, 
levando em consideração as conexões que o sistema 
de transporte público demanda. Em caso de remoção, 
garantir provisão habitacional para os moradores em local 
próximo;
• Gerir a mobilidade regional existente no eixo da Avenida 
Radial Leste, de modo a organizar o fluxo de veículos de 
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passeio, de ônibus (corredor de ônibus previsto) e de 
veículos de carga;
• Ampliar e qualificar os acessos à Estação Corinthians 
Itaquera do Metrô (linha 3 Vermelha e linha 11 Coral do 
metrô), garantindo a segurança de pedestres e ciclistas e 
acessibilidade universal;
• Implantar o Terminal Rodoviário previsto no Polo 
Institucional;
• Ampliar e conectar rede cicloviária local;
• Ampliar e qualificar as condições de travessia na Avenida 
Radial Leste e Avenida José Pinheiros Borges de modo a 
facilitar a integração e mobilidade local de pedestres e 
ciclistas com os diversos equipamentos urbanos existentes 
no perímetro;
• Qualificar os espaços públicos através de melhoramentos 
em calçadas e áreas verdes, implementação de mobiliário 
urbano e melhoria de iluminação pública, garantindo 
as conexões entre as redes de transportes coletivos e 
equipamentos urbanos.
  
Secretarias Envolvidas
SMPED;SMC;SEHAB;SIURB;SDTE;SMT.

Atores Envolvidos
CET;SP TRANS;Ilume.CPTM;METRÔ.
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Subprefeitura ITAQUERAID 134 | ESTAÇÃO JOSÉ BONIFÁCIO, COHAB II E III E JARDIM SÃO PEDRO

Descrição
O perímetro se situa a leste da Subprefeitura de Itaquera, 
incorporando grande parte do Distrito de José Bonifácio 
e parte da Subprefeitura de Guaianases (Distrito de 
Guaianases). Se estende pelo território onde foram 
implantados os Conjuntos Habitacionais COHAB I e II e 
a  Estação de Trem da CPTM - José Bonifácio a norte da 
demarcação. Na porção leste incorpora o Jardim Helena, 
Estrada Itaquera-Guaianazes e Rua Luís Mateus no limite 
com a Subprefeitura de Guaianases, incorporando parte 
dos bairros Conjunto dos Pinheiros, Parque Central, Jardim 
São João e Jardim São Pedro. Na porção sul o perímetro 
avança pela Avenida João Batista Conti, chegando no limite 
da Rua Agrimensor Sugaya, incorporando parte da Avenida 
Jacu-Pêssego na porção oeste da área, juntamente com o 
território pertencente ao Jardim Morganti.

A Avenida  Nagib Farah Maluf e Rua Virgínia Ferni 

estruturam a porção central do perímetro, juntamente 
com o Parque Raul Seixas e a Praça Brasil, principais áreas 
livres e de lazer da região.
     
Caracterização
Trata-se de um território densamente ocupado, 
englobando os Conjuntos Habitacionais COHAB II e III, 
apresentando altos índices populacionais e elevadas taxas 
de vulnerabilidade social. O perímetro apresenta uma 
elevada quantidade de conjuntos habitacionais e falta de 
integração entre os equipamentos existentes.

A centralidade comercial de José Bonifácio e a estação 
da CPTM-José Bonifácio ao norte apresentam-se como 
o principal ponto de atividades não residenciais, porém 
ainda insuficiente para atender toda  a população 
residente nesta área. As grandes porções irregulares do 
perímetro atravancam o desenvolvimento de atividades 
não residenciais, principalmente vinculadas à serviços 
e comércio, que acabam por afetar o desenvolvimento 
econômico e social desta região.

Compreende o Córrego Aleijadinho e os Corredores de 
Ônibus Municipais previstos na Avenida Prof. João Batista 
Conti, Avenida Nagib Farah Maluf e Rua Virgínia Ferni 
segundo o PDE - Lei 16.050/2014, assim como o Território 
CEU São Pedro que está em fase de implantação.
     
Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais, especialmente de saúde, de educação, 
de assistência social, de cultura e de lazer e esportes; 

• Atender a população em situação de vulnerabilidade 
social; 
• Promover ações indutoras do desenvolvimento 
econômico local, especialmente pela geração de 
empregos e pelo estímulo ao comércio e serviços locais; 
• Qualificar os espaços livres públicos, especialmente 
os vinculados aos equipamentos públicos, os vinculados 
ao comércio, os vinculados ao transporte público, os 
vinculados às centralidades e os vinculados às áreas de 
lazer; 
• Atender a demanda por espaços livres públicos de lazer 
e esporte; 
• Promover a coleta e destinação de resíduos sólidos, 
de acordo com o Plano de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos da Cidade de São Paulo - PGIRS; 
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local, regional 
e de acordo com o Plano de Mobilidade de São Paulo - 
PLANMOB; 
• Promover o atendimento habitacional e a regularização 
fundiária  de acordo com as diretrizes do Plano Municipal 
de Habitação - PMH; 
• Contribuir com os programas relacionados à notificação 
para o parcelamento, edificação e utilização compulsórios 
(PEUC); 
• Melhorar a segurança pública local.   

Diretrizes
• Verificar e solucionar a demanda por Ecoponto;
• Incentivar às atividades comerciais, à prestação de 
serviços e geração de emprego locais;
• Redesenhar o leito carroçável e os passeios de modo a 
facilitar a acessibilidade, fluxo organizado do transporte 
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público e o acesso seguro dos pedestres, onde há mais 
oferta de comércio e serviços, a fim de potencializar esse 
uso e dinamizar a economia da região. Destaque para os 
cruzamentos entre a Rua Luís Mateus, Estrada Itaquera-
Guaianases e Avenida  Nagib Farah Maluf;
• Melhorar a integração e conectividade entre as 
Subprefeituras de Itaquera e Guaianases, ampliando o 
número de travessias ao longo da Rua Luís Mateus;
• Qualificar, abrir e alargar ruas e aumentar a oferta 
de mobilidade de transporte público para melhoria da 
acessibilidade e deslocamentos intra e entre bairros. 
Destaque para as conexões entre a Rua Agrimensor 
Sugaya e a Rua Bartolomeu Ferrari;
• Ampliar e conectar rede cicloviária local e verificar 
possibilidade de implantação de bicicletário próximo a 
Estação José Bonifácio;
• Ampliar e qualificar as condições de travessia na Avenida 
Jacu Pêssego de modo a facilitar a integração e mobilidade 
local de pedestres e ciclistas. Destaque para o cruzamento 
da Rua São Teodoro com a Avenida Jacu-Pêssego;
• Qualificar os espaços públicos através de melhoramentos 
em calçadas e áreas verdes, implementação de mobiliário 
urbano e melhoria de iluminação pública, garantindo 
as conexões entre as redes de transportes coletivos e 
equipamentos urbanos, considerando a melhoria da 
microacessibilidade na região;
• Estimular o uso e a permanência nas praças e espaços 
livres constantes no perímetro. Destaque para implantação 
de equipamentos de ginástica para a terceira idade;
• Promover a regularização de estabelecimentos 
comerciais e serviços locais e usos residenciais;
• Considerar e incorporar os estudos e diretrizes previstos 

no “Caderno de Bacia Hidrográfica - Córrego Jacu”.  

Secretarias Envolvidas
SMPED;SMS;SMADS;SMSP;SMC;SMDHC;SEME;SEHAB;SI
URB;SEL;SES;SDTE;SMT;SME.
Atores Envolvidos
CET;COHAB;SP TRANS;Ilume.CDHU.
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Subprefeitura ITAQUERAID 136 | RAGUEB CHOHFI-CABORÉ

Descrição
Situa-se nas Subprefeituras de Itaquera e São Mateus, 
chegando na divisa com Cidade Tiradentes. Limitado a sul 
pela Avenida Ragueb Chohfi entre a Avenida Aricanduva 
e a Estrada Iguatemi, engloba o Jardim São Benedito, 
Jardim Maria Lídia, Jardim São João, Jardim Jordão, Vila 
Gil e a Vila Nova Caboré. Ao norte é limitado pela Rua Keia 
Nakamura. Outro limite de referência é a APA do Carmo e 
trecho da Avenida Jacu-Pêssego.         

Caracterização
A Avenida Ragueb Chohfi desempenha um papel 
metropolitano, sendo rota de ônibus municipais que 
partem do terminal metropolitano de São Mateus e com 
previsão da instalação de corredor de ônibus municipal e 
metropolitano e estações da linha 15-Prata do metrô.

É uma área que com sofre com frequentes alagamentos, 

pois o córrego Aricanduva possui diversos afluentes e 
encontra-se com suas margens ocupadas. Trata-se de um 
local com precariedade urbana, ambiental e habitacional, 
delimitada por uma das vias mais importantes da 
subprefeitura de São Mateus em escala metropolitana (Av 
Ragueb Chohfi). 

Inclui o bairro Vila Nova Caboré, loteamentos como o 
Jardim Novo Horizonte, Maria Lídia e Morada do Verde e 
uma área com maior oferta de empregos junto à marginal 
da Jacu-Pêssego. É um dos principais acessos à Cidade 
Tiradentes.         

Objetivos
• Atender a população em situação de vulnerabilidade 
social, especialmente a população em área de risco; 
• Qualificar os espaços livres públicos, especialmente os 
vinculados ao transporte público; 
• Promover a recuperação e conservação ambiental dos 
cursos d´água e e revitalização de áreas degradadas e 
contaminadas; 
• Solucionar os problemas de saneamento ambiental; 
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade de acordo com o 
Plano de Mobilidade de São Paulo - PLANMOB; 
• Promover o atendimento habitacional e a regularização 
fundiária  de acordo com as diretrizes do Plano Municipal 
de Habitação - PMH.   

Diretrizes
• Qualificar o corredor de ônibus e áreas próximas às 
estações previstas de monotrilho, adequando as calçadas, 
a iluminação pública, pontos de ônibus, arborização e as 

áreas livres, garantindo a acessibilidade universal;
• Realizar de maneira integrada o projeto e obra 
para a instalação do corredor de ônibus municipal e 
intermunicipal na avenida Ragueb Chohfi, conectando 
o terminal de São Mateus e a avenida Jacu-Pêssego a 
esta obra e garantindo a utilização do espaço por outros 
modais, como a bicicleta, a qualificação dos espaços 
para pedestre e que os pontos de ônibus não obstruam 
a calçada;
• Integrar com projeto de urbanismo e paisagismo 
previsto Metrô para o canteiro central da Avenida Ragueb 
Chohfi, que contempla ciclovia e corredor verde como 
elementos de requalificação urbana;
• Garantir boa iluminação pública e instalação de mobiliário 
urbano para permanência; Incentivo à instalação de 
usos não residenciais com fim de geração de empregos 
e atendimento à demanda local de comércio e serviços. 
Melhorar a conexão da Vila Caboré e da Cidade Tiradentes 
com a avenida Ragueb Chohfi, dando prioridade para o 
transporte público, transporte em bicicleta e a pé;
• Melhorar as conexões e integrações entre a avenida 
Ragueb Chohfi e a Vila Nova Caboré e constituir um 
espaço urbano na escala de bairro;
• Solucionar a demanda por equipamentos públicos 
(assistência social e educação infantil);
• Qualificar e recuperar as margens do córrego 
Aricanduva, melhorar a drenagem da área e qualificar 
paisagisticamente o espaço público, com incremento 
de percentual de permeabilidade da área, arborização 
urbana e obra de drenagem que proponha novas maneiras 
de atuar contra enchentes;
• Solucionar o problema das áreas de risco e loteamentos 
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ID 136 | REGUEB CHOHFI-CABORÉ

irregulares, atendendo a demanda habitacional, 
ampliando a rede de abastecimento e saneamento 
ambiental e elaborar plano de regularização fundiária;
• Provisão habitacional para as unidades que necessitem 
de remoção (igualmente para comércios e serviços).
       
Secretarias Envolvidas
SMS;SMADS;SMSP;SMDU;SEHAB;SIUR-
B;SEL;SES;SVMA;SMT;SME.

Atores Envolvidos
FUNDURB;CET;CGE;CTLU;SP Obras;SP TRANS;Ilume.DER-
SA;EMTU;IPT;Sabesp;ELETROPAULO;METRÔ.
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Subprefeitura ITAQUERAID 137 | AVENIDA ARICANDUVA

Descrição
Perímetro que engloba as quadras adjacentes da Avenida 
Aricanduva e da desembocadura do Rio Aricanduva no 
Rio Tietê (Marginal Tietê). A avenida é limítrofe entre as 
subprefeituras de Aricanduva e Penha e São Mateus e 
Itaquera. 
                       
Caracterização
Perímetro de escala regional, engloba, segundo o PDE, 
tanto a Macrozona de Estruturação Urbana (Aricanduva 
e Penha) quanto a de Proteção e Recuperação Ambiental 
(Itaquera e São Mateus), assim como diferentes 
Macroáreas (Estruturação Metropolitana, Qualificação da 
Urbanização e de Redução da Vulnerabilidade Urbana). 

A Avenida Aricanduva é um importante eixo viário que 
conecta a Zona Leste às áreas centrais da cidade de 
São Paulo (seu início está próximo à Radial Leste, sendo 

que conecta à ela e à Marginal Tietê através do Viaduto 
Engenheiro Alberto Brada). Apesar disso, ainda verifica-se 
necessidade de melhor aproveitamento e qualificação de 
seu potencial viário. Pode ser considerada uma barreira 
urbana uma vez que a circulação e a transposição de 
pedestres e, em alguns trechos, também para transporte 
viário, são escassas. Por ser uma avenida de fundo de vale, 
observa-se grande incidência de inundação e alagamentos 
na várzea do Rio Aricanduva. A LPLUS prevê diversos 
usos no perímetro, incluindo Zona de Centralidade, Zona 
Especial de Interesse Social, entre outros.
                       
Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais, especialmente de saúde; 
• Atender a população em situação de vulnerabilidade 
social; 
• Qualificar os espaços livres públicos; 
• Promover a recuperação e conservação ambiental dos 
cursos d´água; 
• Solucionar os problemas de saneamento ambiental, em 
especial manejo de águas pluviais (drenagem); 
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade regional e 
de acordo com o Plano de Mobilidade de São Paulo - 
PLANMOB; 
• Promover o atendimento habitacional e a regularização 
fundiária  de acordo com as diretrizes do Plano Municipal 
de Habitação - PMH; 
• Melhorar a segurança pública local.   

Diretrizes
• Solucionar a demanda por equipamentos, especialmente 

a expansão de UBSs; 
• Promover soluções habitacionais no mesmo perímetro 
para famílias em situações precárias de moradia segundo 
as diretrizes do PMH (Plano Municipal de Habitação); 
• Aumentar a permeabilidade do solo na várzea do (Rio 
Aricanduva), de modo a adequar a capacidade do sistema 
de macrodrenagem; 
• Viabilizar obras de controle de inundações e enchentes 
na Bacia do Rio Aricanduva, como o PAC-Aricanduva/ PRA 
2 (Programa de Redução de Alagamento). Especialmente 
nos cruzamentos da Avenida Aricanduva com Avenida 
Itaquera e com a Avenida Afonso de Sampaio e Souza, 
entre outros; 
• Na Avenida Mazaroppi foi apontada necessidade de 
manutenção de córrego e de via;
• Prover saneamento ambiental, tratamento de esgoto, 
bueiros com dreno para evitar lixos no rio;
• Promover melhorias de calçadas para a acessibilidade 
universal e a segurança dos pedestres;
• Melhorar o desempenho do transporte público da 
Avenida Aricanduva e garantir a conexão entre modais 
(ônibus, metrô) e demais equipamentos, visando a 
diminuição do trânsito na Avenida. Há propostas de 
corredores de ônibus nas avenidas Aricanduva e Itaquera;
• Compatibilizar a proposta de corredores de ônibus 
nas avenidas Aricanduva e Itaquera com as áreas verdes 
existentes na região; 
• Viabilizar a implantação de travessias e transposições 
ao longo da Avenida Aricanduva, especialmente no 
cruzamento entre a Avenida Aricanduva com: Avenida 
Itaquera, Avenida Governador Adhemar Pereira de Barros 
e Avenida Odilon Pires;
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• Melhorar o acesso viário e de pedestre e promover 
qualificação urbana no entorno do Terminal Aricanduva 
(próximo à Radial Leste) e nos arredores Shopping e CEU 
Aricanduva, (Subprefeitura de Itaquera). Facilitar o acesso 
pela Avenida Aricanduva à Sede da Subprefeitura de 
Itaquera;
• Garantir iluminação pública (principalmente no trecho 
no trecho da Avenida Rio das Pedras entre a Avenida 
Mazzaropi e Rua Dr. Mariano Cursino de Moura) e 
arborização nas vias.            

Secretarias Envolvidas
SMS;SMADS;SMSP;SMDU;SMDHC;SEME;SEHAB;SIUR-
B;SVMA;SMT.

Atores Envolvidos
CET;SP TRANS.CETESB;Sabesp;METRÔ.BR.

ID 137 | AVENIDA ARICANDUVA



Subprefeitura ITAQUERA

222Caderno de Propostas dos Planos Regionais das Subprefeituras 

ID 137 | AVENIDA ARICANDUVA



223

Subprefeitura ITAQUERAID 140 | AV. ÁGUIA DE HAIA 

Descrição
O perímetro corresponde aos arredores da Avenida 
Águia de Haia, que é uma via importante para Ermelino 
Matarazzo, pois promove a conexão na direção Norte-
Sul da subprefeitura. É atualmente servida por linhas 
de ônibus que levam ao Metrô Artur Alvin, onde está 
prevista a implantação de ciclovia e corredor de ônibus. 
Apresenta forte caráter comercial e abrange importantes 
equipamentos para a região, como o terminal de ônibus 
A. E. Carvalho, a ETEC e FATEC da Zona Leste, além da 
ocupação da Vila União.             

Caracterização
A Av. Águia de Haia promove importante conexão entre 
Ermelino Matarazzo e os metrôs Itaquera e Artur Alvim, 
tendo influência nas subprefeituras de Itaquera, Penha, 
São Miguel Paulista e Ermelino Matarazzo. Apresenta forte 
caráter comercial e também de serviços. Nela existem 

locais importantes para a região como a ETEC, FATEC e 
o Terminal de ônibus AE Carvalho, além da previsão 
de corredor de ônibus indicado pelo PDE. Engloba 
parcialmente o Córrego Ponte Rasa, caracterizado por 
problemas ambientais e de conectividade, e o perímetro 
de ação integrada de SEHAB PAI Tiquatira 2. 
              
Objetivos
• Atender a população em situação de vulnerabilidade 
social; 
• Promover a recuperação e conservação ambiental dos 
cursos d´água; 
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local e de acordo 
com o Plano de Mobilidade de São Paulo - PLANMOB; 
• Promover o atendimento habitacional e a regularização 
fundiária  de acordo com as diretrizes do Plano Municipal 
de Habitação - PMH; 
• Melhorar a segurança pública local.   

Diretrizes
• Promover melhoramentos do passeio público, por meio 
de calçamento, mobiliários e iluminação adequados, a 
fim de incentivar os deslocamentos não motorizados e 
atividades de permanência;
• Promover moradia adequada à população residente em 
áreas de risco e de maior vulnerabilidade ambiental, de 
acordo com o Plano Municipal de Habitação (PMH);
• Garantir travessia segura para pedestres;
• Garantir que desapropriações para implantação de 
corredores de ônibus sejam articuladas com projetos de 
interesse público e social, atendendo as demandas por 
equipamentos e espaços livres públicos;

• Promover implantação de equipamentos públicos a fim 
de gerar maior atratividade para região;
• Fortalecer e qualificar da centralidade existente, ao 
longo do eixo da Avenida Águia de Haia, promovendo 
ações indutoras de desenvolvimento econômico. 

Secretarias Envolvidas
SMPED;SMS;SMADS;SMDHC;SEHAB;SIURB;SVMA;SMT.

Atores Envolvidos
CET;SP TRANS.
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Subprefeitura ITAQUERAID 431 | OCUPAÇÃO MARIA LUIZA AMERICANO

Descrição
A área se situa no limite oeste do Distrito Parque do 
Carmo. O perímetro abrange parte das Avenidas Maria 
Luiza Americano e Doutor Francisco Munhoz Filho, além 
da Praça Augusto Domingues Alves Mala.

Sua delimitação incorpora o perímetro da favela Maria 
Luiza Americano, sendo compreendida pela Avenida 
Maria Luiza Americano, Rua Mariz Sarmento, Rua Rangel 
de Sousa e Avenida Antônio de Sousa Queiroz. 
   
Caracterização
A favela Maria Luiza Americano é uma das mais antigas 
ocupações da subprefeitura de Itaquera. Apresenta 
um número expressivo de domicílios assentados 
em condições precárias, muitos deles em iminente 
situação de risco de solapamento e escorregamento. A 
população da ocupação encontra-se em situação de alta 

vulnerabilidade social. 

A Avenida Maria Luiza Americano e a Avenida Doutor 
Francisco Munhoz Filho são as vias estruturais da região, 
com grande potencialidade na diversificação comercial 
e de serviços, porém que não é aproveitada devido a 
precariedade da estrutura viária e dos passeios públicos 
existentes.

A área integra o perímetro Córrego Rio Verde.
   
Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais; 
• Atender a população em situação de vulnerabilidade 
social; 
• Qualificar os espaços livres públicos, especialmente 
os vinculados aos equipamentos públicos, os vinculados 
ao comércio, os vinculados ao transporte público, os 
vinculados aos pólos atrativos e os vinculados às áreas de 
lazer; 
• Atender a demanda por espaços livres públicos de lazer 
e esporte; 
• Solucionar os problemas de saneamento ambiental, 
em especial esgotamento sanitário e manejo de águas 
pluviais (drenagem); 
• Promover a coleta e destinação de resíduos sólidos, 
de acordo com o Plano de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos da Cidade de São Paulo - PGIRS; 
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local e de acordo 
com o Plano de Mobilidade de São Paulo - PLANMOB; 
• Promover o atendimento habitacional e a regularização 
fundiária  de acordo com as diretrizes do Plano Municipal 

de Habitação - PMH; 
• Promover a regularização fundiária e urbanística.   

Diretrizes
• Elaborar plano de urbanização para a ocupação Maria 
Luiza Americano a fim de reduzir a vulnerabilidade social 
ali existente; em caso de remoção, garantir provisão 
habitacional para os moradores em local próximo;
• Realizar saneamento do afluente do Córrego Rio Verde;
• Qualificar, abrir e alargar ruas para melhoria da 
acessibilidade e deslocamentos intra bairro;
• Redesenhar o leito carroçável e os passeios de modo a 
facilitar a acessibilidade, fluxo organizado do transporte 
público e o acesso seguro dos pedestres, onde há mais 
oferta de comércio e serviços, a fim de potencializar esse 
uso e dinamizar a economia da região. Destaque para 
a Avenida Maria Luiza Americano e a Avenida Doutor 
Francisco Munhoz Filho;
• Qualificar áreas livres através de melhoramentos em 
calçadas e áreas verdes, implementação de mobiliário 
urbano e melhoria de iluminação pública, garantindo 
as conexões entre as redes de transportes coletivos e 
equipamentos urbanos, considerando a melhoria da 
acessibilidade local;
• Considerar e incorporar os estudos e diretrizes previstos 
no “Caderno de Bacia Hidrográfica - Córrego Jacu”.
  
Secretarias Envolvidas
SMPED;SMS;SMADS;SMC;SMDU;SMDHC;SE-
ME;SEHAB;SIURB;SES;SDTE;SMT;SME.

Atores Envolvidos
Ilume.Sabesp.
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Subprefeitura ITAQUERAID 432 | OCUPAÇÃO MAR VERMELHO

Descrição
Situa-se no Jardim Nossa Senhora do Carmo, nos limites 
do Distrito Parque do Carmo e Cidade Líder, na região sul 
da Subprefeitura de Itaquera. Incorpora a ocupação Mar 
Vermelho, assim como a Rua Joaquim Meira de Siqueira.   

Caracterização
A área apresenta grandes ocupações irregulares e 
assentamentos precários, cuja situação apresenta sérios 
riscos de solapamento e escorregamento ao longo da 
Avenida Mar Vermelho, que dá nome a ocupação. Contém 
problemas de drenagem pluvial e deságue de esgoto 
junto aos córregos, que transbordam em dias de chuva. 
Encontra-se em situação de alta vulnerabilidade social.
Segundo o PDE - Lei 16.050/2014, apresenta previsão de 
implantação do Parque Savoy e previsão do Corredor de 
ônibus Cravo da Índia.

Parte do perímetro está inserida na Zona de Amortecimento 

do Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo (PNMFC). 
A área integra o perímetro Mar Vermelho-Morubixaba e 
arredores.
   
Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais, especialmente de educação e de 
assistência social; 
• Atender a população em situação de vulnerabilidade 
social a população em área de risco; 
• Qualificar os espaços livres públicos, especialmente 
os vinculados ao comércio, os vinculados ao transporte 
público e os vinculados às áreas de lazer; 
• Atender a demanda por espaços livres públicos de lazer 
e esporte; 
• Implantar os parques planejados; 
• Promover a recuperação e conservação ambiental dos 
cursos d´água, das áreas verdes e das encostas; Solucionar 
os problemas de saneamento ambiental, em especial 
abastecimento de água e esgotamento sanitário; 
• Promover a coleta e destinação de resíduos sólidos, 
de acordo com o Plano de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos da Cidade de São Paulo - PGIRS; 
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local e de acordo 
com o Plano de Mobilidade de São Paulo - PLANMOB; 
• Promover o atendimento habitacional e a regularização 
fundiária  de acordo com as diretrizes do Plano Municipal 
de Habitação - PMH; 
• Promover a regularização fundiária e urbanística.   

Diretrizes
• Elaborar plano de urbanização para a ocupações ao 
longo da Rua Joaquim Meira de Siqueira e Avenida 

Mar Vermelho quando possível a fim de reduzir a 
vulnerabilidade social ali existente; em caso de remoção, 
garantir provisão habitacional para os moradores em local 
próximo;
• Realizar saneamento do Córrego Coutinho e afluentes;
• Implantar o Corredor de ônibus Cravo da Índia e qualificar 
o sistema viário, estabelecendo uma conexão norte-sul na 
Subprefeitura integrada à estação Corinthians-Itaquera 
do metrô, como previsto no PDE (Lei n 16.050/2014);
• Qualificar, abrir e alargar ruas para melhoria da 
acessibilidade e deslocamentos intra e entre bairros;
• Qualificar os espaços públicos através de melhoramentos 
em calçadas e áreas verdes, implementação de mobiliário 
urbano e melhoria de iluminação pública, garantindo 
as conexões entre as redes de transportes coletivos e 
equipamentos urbanos, considerando a melhoria da 
microacessibilidade na região;
• Implantar o Parque Savoy, como previsto no PDE (Lei 
n 16.050/2014), contendo os processos de ocupação 
e desmatamento em áreas de alta declividade a fim de 
preservar o patrimônio ambiental de Itaquera;
• Solucionar problemas de microdrenagem (alagamentos). 
Destaque para o cruzamento da Avenida Afonso de 
Sampaio e Souza com Avenida Aricanduva.
   
Secretarias Envolvidas
SMPED;SMADS;SMSP;SEME;SEHAB;SIURB;SES;SVMA;SM
T;SME.

Atores Envolvidos
Sabesp.
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Subprefeitura ITAQUERAID 433 | UNIFESP E ENTORNO

Descrição
Área pertencente aos distritos Parque do Carmo e José 
Bonifácio, ao sul da Subprefeitura de Itaquera. Engloba o 
campus da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) 
em implantação e o Hospital Santo Expedito, sendo 
cortada no sentido norte-sul pela Avenida Jacu-Pêssego.
     
Caracterização
A área apresenta considerável volume de cobertura 
vegetal e equipamentos urbanos de grande porte, não 
apenas direcionados para a comunidade local mas para 
toda a região leste como o Campus da UNIFESP e o 
Hospital Santo Expedito.

A principal via de estruturação do perímetro se dá pela 
Avenida Jacu-Pêssego, que apresenta grandes dificuldades 
de transposição, principalmente para pedestres e ciclistas, 
dificultando o acesso da população aos equipamentos 

urbanos existentes no local.

Em função da importância da Universidade Federal 
de São Paulo (UNIFESP) como elemento potencial de 
desenvolvimento econômico por meio da capacitação 
técnica dos moradores da região, é imprescindível garantir 
o acesso à mesma, pelos mais diversos modais.

Está inserida dentro do Perímetro Pólo Econômico e 
apresenta proposta de melhoramento viário prevista na 
Lei nº.

A demarcação da região compreende o Perímetro de 
Incentivo ao Desenvolvimento Econômico “Jacú-Pêssego”, 
demarcado pelo Plano Diretor Estratégico do Município 
de São Paulo (PDE, Lei Nº16.050/2014), onde incide a 
Lei de Incentivos Fiscais da Zona Leste (Lei 15.931/2013), 
considerada uma região de importância estratégica ao 
desenvolvimento econômico e aumento de oferta de 
serviços e empregos locais, visando a dinamização de 
usos na Subprefeitura.      

Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais, especialmente de educação e de cultura; 
• Promover ações indutoras do desenvolvimento 
econômico local, especialmente pela geração de 
empregos , pela implantação de cursos profissionalizantes 
e pelo estímulo ao comércio e serviços locais; 
• Qualificar os espaços livres públicos, especialmente os 
vinculados aos equipamentos públicos , os vinculados ao 
transporte público e os vinculados aos pólos atrativos; 

• Atender a demanda por espaços livres públicos de lazer 
e esporte; 
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local , regional , 
metropolitana e de acordo com o Plano de Mobilidade de 
São Paulo - PLANMOB; 
• Melhorar as condições de circulação de cargas, 
mitigando conflitos com os demais modais e com os usos 
da região; 
• Promover o atendimento habitacional e a regularização 
fundiária  de acordo com as diretrizes do Plano Municipal 
de Habitação - PMH; 
• Melhorar a segurança pública local.   

Diretrizes
• Gerir a mobilidade regional existente no eixo da Avenida 
Jacu Pêssego, de modo a organizar o fluxo de veículos de 
passeio, de ônibus (corredor de ônibus previsto) e de 
veículos de carga;
• Implantar Corredor de ônibus metropolitano na Avenida 
Jacu Pêssego, estabelecendo uma conexão norte-sul na 
Subprefeitura, como previsto no PDE (Lei n 16.050/2014);
• Ampliar e qualificar as condições de travessia na 
Avenida Jacu Pêssego de modo a facilitar a integração e 
mobilidade local de pedestres e ciclistas;
• Aumentar a oferta de mobilidade local e regional 
com o uso de transporte público, a  fim de garantir a 
acessibilidade adequada ao campus da UNIFESP e o 
Hospital Santo Expedito;
• Qualificar os espaços públicos através de melhoramentos 
em calçadas e áreas verdes, implementação de mobiliário 
urbano e melhoria de iluminação pública, garantindo 
as conexões entre as redes de transportes coletivos e 
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equipamentos urbanos, considerando a melhoria da 
microacessibilidade na região. Destaque para os acessos 
à área destinada a implantação da Universidade Federal 
de São Paulo (UNIFESP) e ao Hospital Santo Expedito.
   
Secretarias Envolvidas
SMPED;SMC;SEHAB;SIURB;SDTE;SMT;SME.

Atores Envolvidos
CET;Ilume.DERSA;EMTU.
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Subprefeitura ITAQUERAID 434 | JARDIM ELIANE E JARDIM ITAPEMA

Descrição
Situa-se na porção oeste do Distrito de Cidade Líder na 
Subprefeitura de Itaquera. O perímetro incorpora parte 
do Jardim Santa Maria, Jardim Itapema, Jardim Arize, 
Jardim Eliane, Jardim Fernandes e Jardim Marília. 

Ao norte avança até a Praça José Ênio da Silveira, tendo 
como limite em sua porção oeste a Avenida Aricanduva, 
avançando até o Piscinão Aricanduva, onde contorna 
o Complexo Comercial Leste Aricanduva (Shopping 
Aricanduva e imediações) e incorpora parte do território 
do Jardim Marília em sua porção leste.

A demarcação abarca também a ocupação Eliane, que 
se situa em área da Eletropaulo, entre a Rua Hamamelis, 
Rua Alpiste e Rua Henrique Perdigão e é cortada por duas 
linhas de distribuição de energia, além de abranger o 
Córrego da Fazenda e afluentes do Rio Aricanduva.   

Caracterização
O número elevado de equipamentos de grande 
atratividade populacional nas imediações do perímetro 
gera um grande fluxo ao Complexo Comercial, cuja a 
infraestrutura hoje existente não responde de maneira 
adequada a esta intensidade de uso. Associado a isto, o 
local é utilizado de maneira informal como um terminal, 
apresentando uma elevada concentração de veículos 
coletivos particulares de pequeno porte. A malha viária 
local se apresenta precária e fragmentada, dificultando 
o acesso e conectividades entre os bairros. A Avenida 
Berlamino Ferreira, que se estende pela Rua Saúl Borges 
Carneiro junto ao Córrego da Fazenda, apresenta grande 
potencial de estruturação deste território, porém 
encontra-se em situação precária, necessitando de obras 
de ampliação que consigam integrar e conectar rede 
viária do local.

O território apresenta porções relevantes de áreas livres 
e áreas verdes que juntamente às faixas de distribuição 
de energia da Eletropaulo encontram-se subutilizadas. 
A ocupação Eliane apresenta-se em situação precária, 
sendo que grande parte de seus domicílios encontra-se 
em risco eminente de solapamento e escorregamento. 
Trata-se de um perímetro de alta densidade populacional 
e vulnerabilidade social.

A área apresenta previsão de implantação do Terminal de 
Ônibus Municipal, segundo o PDE - Lei 16.050/2014, além 
do Território CEU Santa Maria, também previsto no local.   

Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais, especialmente de educação; 
• Promover ações indutoras do desenvolvimento 
econômico local, especialmente pela geração de 
empregos e pelo estímulo ao comércio e serviços locais; 
• Qualificar os espaços livres públicos, especialmente 
os vinculados aos equipamentos públicos, os vinculados 
ao comércio, os vinculados ao transporte público e os 
vinculados às áreas de lazer; 
• Atender a demanda por espaços livres públicos de lazer 
e esporte; 
• Promover a recuperação e conservação ambiental dos 
cursos d´água e das áreas verdes; 
• Solucionar os problemas de saneamento ambiental, 
em especial esgotamento sanitário e manejo de águas 
pluviais (drenagem); 
• Promover a coleta e destinação de resíduos sólidos, 
de acordo com o Plano de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos da Cidade de São Paulo - PGIRS; 
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local e de acordo 
com o Plano de Mobilidade de São Paulo - PLANMOB; 
• Promover o atendimento habitacional e a regularização 
fundiária  de acordo com as diretrizes do Plano Municipal 
de Habitação - PMH; 
• Promover a regularização fundiária e urbanística.   

Diretrizes
• Implantar Território CEU previsto na Praça Praça José 
Ênio da Silveira;
• Elaborar plano de urbanização para a ocupação Eliane 
a fim de reduzir a vulnerabilidade social ali existente; em 
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Atores Envolvidos
CET;SP TRANS;Ilume.Sabesp;ELETROPAULO.

caso de remoção, garantir provisão habitacional para os 
moradores em local próximo;
• Realizar tratamento paisagístico ao longo das áreas 
de preservação permanente do Córrego da Fazenda 
e Córrego Carrão e afluentes atendendo as diretrizes 
ambientais e urbanísticas especificadas pela SVMA, com 
implementação de parque linear, mobiliário urbano e 
iluminação, idealmente com ciclovia. Prever transposições 
dos córregos para pedestres e ciclistas;
• Realizar saneamento do Córrego da Fazenda e Córrego 
Carrão e afluentes;
• Qualificar, abrir e alargar ruas para melhoria da 
acessibilidade e deslocamentos intra e entre bairros;
• Redesenhar o leito carroçável e os passeios de modo a 
facilitar a acessibilidade, fluxo organizado do transporte 
público e o acesso seguro dos pedestres, onde há mais 
oferta de comércio e serviços, a fim de potencializar esse 
uso e dinamizar a economia da região;
• Implantar Terminal de Ônibus Municipal, como previsto 
no PDE (Lei n 16.050/2014);
• Qualificar os espaços públicos através de melhoramentos 
em calçadas e áreas verdes, implementação de mobiliário 
urbano e melhoria de iluminação pública, garantindo 
as conexões entre as redes de transportes coletivos e 
equipamentos urbanos, considerando a melhoria da 
microacessibilidade na região;
• Promover a regularização de estabelecimentos 
comerciais e serviços locais e usos residenciais.
  
Secretarias Envolvidas
SMPED;SMDU;SEME;SEHAB;SIURB;SES;SD-
TE;SVMA;SMT;SME.

ID 434 | JARDIM ELIANE E JARDIM ITAPEMA
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Subprefeitura ITAQUERAID 435 | JARDIM SANTA TEREZINHA

Descrição
O perímetro incorpora o Jardim Santa Terezinha e 
imediações na porção sudoeste do Distrito de Cidade 
Líder na Subprefeitura de Itaquera. É delimitado pela 
Avenida Gualtar chegando na Avenida Aricanduva, onde 
incorpora o CEU Aricanduva e a Biblioteca Milton Santos, 
passa pela Rua Quinta de Boamense, Rua Luís Norberto 
Freire, Rua João Chagas e Rua Fran Pachêco, além de 
incorporar a Avenida dos Latinos. 

Engloba as ocupações precárias Santa Terezinha I e II e 
Morada do Sol.
    
Caracterização
A área apresenta porções de alta densidade populacional 
e vulnerabilidade social, com ocupações precárias, 
irregulares e em risco iminente de escorregamento,  
incorporados como ZEIS 1 e 2 pela Lei de Parcelamento, 

Uso e Ocupação do Solo do Município de São Paulo (Lei 
Nº16.402/2016), demandando investimentos e oferta de 
serviços e equipamentos públicos. 

A malha viária apresenta-se fragmentada, dificultando o 
acesso dos moradores ao Distrito de Cidade Líder, sendo 
a Avenida dos Latinos a principal via de estruturação 
do bairro, apresentando leito carroçável e passeios 
em situação precária, dificultando a acessibilidade e 
segurança de pedestres e veículos.

A área demarcada incorpora o terreno onde está previsto 
pelo PDE - Lei 16.050/2014 a implantação do Parque Nair 
Belo. 
    
Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais, especialmente de saúde e de educação; 
• Atender a população em situação de vulnerabilidade 
social a população em área de risco; 
• Promover ações indutoras do desenvolvimento 
econômico local, especialmente pelo estímulo ao 
comércio e serviços locais; 
• Qualificar os espaços livres públicos, especialmente 
os vinculados aos equipamentos públicos, os vinculados 
ao comércio, os vinculados ao transporte público e os 
vinculados às áreas de lazer; 
• Atender a demanda por espaços livres públicos de lazer 
e esporte; Implantar os parques planejados; 
• Promover a recuperação e conservação ambiental dos 
cursos d´água, das áreas verdes e das encostas; 
• Solucionar os problemas de saneamento ambiental, 

em especial esgotamento sanitário e manejo de águas 
pluviais (drenagem); 
• Promover a coleta e destinação de resíduos sólidos, 
de acordo com o Plano de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos da Cidade de São Paulo - PGIRS; 
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local e de acordo 
com o Plano de Mobilidade de São Paulo - PLANMOB; 
• Promover o atendimento habitacional e a regularização 
fundiária  de acordo com as diretrizes do Plano Municipal 
de Habitação - PMH; 
• Promover a regularização fundiária e urbanística; 
• Melhorar a segurança pública local.   

Diretrizes
• Elaborar plano de urbanização para o núcleo Morada do 
Sol e favela Jardim Santa Terezinha I e II quando possível 
a fim de reduzir a vulnerabilidade social ali existente; em 
caso de remoção, garantir provisão habitacional para os 
moradores em local próximo;
• Realizar tratamento paisagístico ao longo das áreas de 
preservação permanente do afluente do Rio Aricanduva 
atendendo as diretrizes ambientais e urbanísticas 
especificadas pela SVMA. Prever transposições do córrego 
para pedestres e ciclistas.
• Realizar saneamento do afluente do Rio Aricanduva;
• Qualificar, abrir e alargar ruas para melhoria da 
acessibilidade e deslocamentos intra e entre bairros. 
Destaque para conexão da Avenida dos Latinos com a 
Avenida Alziro Zarur;
• Redesenhar o leito carroçável e os passeios de modo 
a garantir acessibilidade universal, fluxo organizado do 
transporte público e o acesso seguro dos pedestres. 
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Destaque para os acessos ao CEU Aricanduva e a biblioteca 
Milton Santos e Avenida dos Latinos;
• Qualificar os espaços públicos através de melhoramentos 
em calçadas e áreas verdes, implementação de mobiliário 
urbano e melhoria de iluminação pública, garantindo 
as conexões entre as redes de transportes coletivos e 
equipamentos urbanos;
• Implantar o Parque Nair Belo, como previsto no PDE 
(Lei n 16.050/2014), a fim de preservar o patrimônio 
ambiental de Itaquera;
• Solucionar problemas de microdrenagem (alagamentos). 
Destaque para o cruzamento da Avenida Aricanduva com 
a Rua Ijucapirama.
  
Secretarias Envolvidas
SMPED;SMS;SMSP;SMDU;SEME;SEHAB;SIURB;SES;SD-
TE;SVMA;SMT;SME.

Atores Envolvidos
CET;Ilume.Sabesp.

ID 435 | JARDIM SANTA TEREZINHA
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QUADRO ANALÍTICO REGIONAL - ITAIM PAULISTA

Introdução

A Subprefeitura de Itaim Paulista, na extremidade 
nordeste da Zona Leste do Município de São Paulo, é 
composta pelos distritos Vila Curuçá, que ocupa sua 
porção oeste, e Itaim Paulista, a leste, separados pelo 
Córrego Lageado. Segundo o Censo de 2010 do IBGE, 
conta com 373.127 habitantes, representando 3,3% da 
população do município, distribuídos numa área de 21,70 
km2, ou 1,4% da área de São Paulo, razão que a torna 
a subprefeitura com maior densidade demográfica da 
cidade, com 213,2 hab/ha, mais que o dobro da densidade 
média do município (102,0 hab/ha).

Os limites norte e oeste da subprefeitura fazem divisa com 

a subprefeitura de São Miguel Paulista, sendo delimitada a 
norte pela Linha 12 - Safira da CPTM e a oeste pelo Córrego 
Itaquera. Seu limite na parte sul se dá com a Subprefeitura 
de Guaianases, demarcado pela R. Guabiroba de Minas, 
R. Cotinga, R. Papa Piri, Av. Nordestina, R. Con. Antônio 
Manzi, R. Dr. José Gravonski, linha de talvegue afluente do 
Ribeirão Legeado, Estrada Dom João Neri, R. Eng. Bardot 
e R. Manuel Álvares Pimentel. A leste, as fronteiras são 
intermunicipais, com total conurbação e integração do 
tecido urbano com Itaquaquecetuba, Poá e Ferraz de 
Vasconcelos. A separação com Ferraz de Vasconcelos se 
dá pela R. Tibúrcio de Souza, limites intra quadras prediais, 
R. Rosa Germano Ferreira, R. Humberto Quintílio, linha 
de talvegue afluente do Córrego Itaim, outras divisões 
fiscais intra quadras, R. Manuel Rodrigues Santiago, R. 
Quilombo dos Palmares, R. Rosa Lopes da Silva, Av. Kemel 
Addas e pelo curso d’água, canalizado a céu aberto, 
afluente do Córrego Três Pontes. No encontro do afluente 
com o córrego, está o vértice onde se encontram os 
quatro municípios. Toda a divisa com Itaquaquecetuba é 
demarcada pelo leito do Córrego Três Pontes, até o Rio 
Tietê. 

A várzea do Rio Tietê e a antiga Estrada São Paulo - Rio 
de Janeiro, atual Avenida Marechal Tito, foram elementos 
estruturadores de seu crescimento e na conformação e 
desenvolvimento da cidade ao longo de seu eixo Leste-
Oeste. No começo do século XIX, a linha férrea constituiu-
se como outro elemento de grande importância na 
dinâmica do território. Hoje, além da divisão política do 
território, entre Itaim e São Miguel, a ferrovia representa 
barreira física no território, com compridos muros e 

taludes impedindo a passagem e visibilidade entre seus 
lados. Há quinze transposições ao longo dos 6,33 km da 
ferrovia na subprefeitura, sendo apenas dois viadutos 
para automóveis com calçadas estreitas, Vd. da China e 
Vd. Carlito Maia, três passagens de pedestres vinculadas 
às estações da CPTM, Jd. Helena-Vila Mara, Itaim Paulista 
e Jd. Romano, e nove passarelas para pedestres, em 
estado muito precário de conservação e inseridas em 
contextos muito perigosos. A distância de 40 quilômetros 
do centro da capital, somada à precária urbanização, 
resultou na predominância de terrenos baratos e, 
consequentemente, na atração de uma população de 
baixa renda para a região, que hoje representa o quinto 
pior IDH da cidade dentre as subprefeituras. 

Na direção Norte-Sul, a subprefeitura é cortada por seis 
sub-bacias afluentes do Tietê, dos córregos Itaquera-
Itaqueruna, Água Vermelha, Lajeado, Itaim, Tijuco Preto e 
Três Pontes. Trata-se de uma região com alta concentração 
de nascentes na parte sul do território, com vertentes 
íngremes, ocorrendo planícies com vales em calhas na 
porção norte, próximas ao Tietê. Além da grande rede 
hídrica do território, há alto grau de impermeabilização 
do solo, o que favorece a ocorrência de muitas enchentes 
e áreas de alagamento na região.

Vale ressaltar que muitos dos setores censitários com 
maior densidade encontram-se em áreas de risco nas 
encostas de córregos e áreas de maior vulnerabilidade, 
agravando o quadro de problemas habitacionais e 
ambientais na área. Com um território bastante árido, 
a subprefeitura possui baixíssima cobertura vegetal, 
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somente 5,5 m2 de cobertura vegetal por habitante, 
índice dez vezes menor que o do Município de São 
Paulo. Percebe-se, ainda, como reflexo de processo 
de urbanização rápido e desordenado, que, associado 
ao relevo e hidrografia, fez com que a rede viária da 
região fosse construída de maneira desestruturada e 
descontínua, sem promover conexões fundamentais para 
articular o território internamente e deixando sem definir 
claramente os usos das áreas próximas aos córregos, 
que acabaram, em grande maioria, sendo ocupadas 
irregularmente. A conformação do tecido urbano gerou 
dificuldade de circulação na direção Leste-Oeste do 
território, criando um gargalo viário no único eixo arterial 
de deslocamento nessa direção, a Avenida Marechal 
Tito. As outras poucas vias estruturais da subprefeitura, 
alinhadas ao relevo, estão dispostas na direção Norte-
Sul e representam apenas 5,2% do viário total da região. 
Esse sistema dependente de poucas vias gera, por um 
lado, uma centralidade linear nas áreas próximas à Av. 
Marechal Tito e às estações da ferrovia, mas, por outro, 
problemas graves de mobilidade, levando a parcela de 
37,3% de trabalhadores a gastarem mais de uma hora 
no deslocamento casa-trabalho e dificultando o acesso a 
equipamentos públicos. 

Rebatimentos da Legislação Urbanística na Subprefeitura

A extremidade norte da subprefeitura, especificamente 
nas áreas lindeiras à Av. Marechal Tito e à linha 
ferroviária, é abarcada pelo Arco Leste, setor constituinte 
da Macroárea de Estruturação Metropolitana, definidos 
pelo Plano Diretor Estratégico - PDE, Lei nº 16.050/14, 

cujo objetivo é  promover transformações estruturais 
no setor da orla ferroviária e fluvial orientadas para o 
maior aproveitamento da terra urbana com o aumento 
nas densidades construtiva e demográfica e implantação 
de novas atividades econômicas de abrangência 
metropolitana. O restante do território faz parte da 
Macroárea de Redução da Vulnerabilidade Urbana, 
onde predominam áreas com baixa qualidade urbana e 
ambiental. Caracteriza-se pela existência de elevados 
índices de vulnerabilidade social, baixos índices de 
desenvolvimento humano e é ocupada por população 
predominantemente de baixa renda em assentamentos 
precários e irregulares, que apresentam irregularidades 
fundiárias, riscos geológicos e de inundação e déficits 
na oferta de serviços, equipamentos e infraestruturas 
urbanas. Em Itaim, 53% da área urbanizada tem densidade 
maior que 400 hab/ha e, simultaneamente, atinge os 
graus 5 e 6 no Índice Paulista de Vulnerabilidade Social 
- IPVS, refletindo a enorme precariedade habitacional no 
extremo leste do município.

A cidade foi dividida em duas grandes macrozonas pelo 
PDE, a Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana 
e a Macrozona de Proteção e Recuperação Ambiental e a 
subprefeitura está completamente inserida na primeira, 
que contém as duas macroáreas presentes no território.

Conforme a Lei de Uso e Ocupação do Solo, Lei nº 
16.402/16, quase metade do território da Subprefeitura 
do Itaim Paulista, 46,07%, apresenta Zonas Mistas - ZM, 
onde se pretende promover usos residenciais e não 
residenciais, com predominância do uso residencial, 

com densidades construtiva e demográfica baixas 
e médias. A principal característica da Zona Mista é 
viabilizar a diversificação e acomodação de novos usos, 
preservando as características da morfologia urbana 
existente. Outra grande parte da área da subprefeitura 
é destinada a Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS, 
30,48%, principalmente a categoria ZEIS-1, 28,51%, que 
abrange áreas caracterizadas pela presença de favelas, 
loteamentos irregulares e empreendimentos habitacionais 
de interesse social, além de assentamentos habitacionais 
populares, habitados predominantemente por população 
de baixa renda, onde haja interesse público em manter a 
população moradora e promover regularização fundiária 
e urbanística, recuperação ambiental e produção de 
Habitação de Interesse Social. Aproximadamente 10% do 
território se destinam às Zonas Eixos de Estruturação da 
Transformação Urbana - ZEU, previstas ou consolidadas, e, 
outros 10%, às Zonas de Centralidade. Apenas 1,30% do 
território é destinado a praças, onde se incluem, ainda, 
canteiros viários.

Caracterização

Com 3,3% da população total do Município de São Paulo, a 
população da Subprefeitura de Itaim Paulista, segundo os 
dados disponibilizados pelo IBGE em 2010, é de cerca de 373 
mil habitantes, e densidade demográfica de 213,18 hab/
ha, estando acima da média do município, cuja densidade 
demográfica é de 102,02 hab/ha, e da Macrorregião Leste 
2 com 152,46 hab/ha. Itaim deu um salto de 170 mil 
habitantes entre as décadas de 2000 e 2010, no entanto, 
esse crescimento tem diminuído gradativamente. 
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A Subprefeitura de Itaim Paulista tem grandes áreas em 
vulnerabilidade, 29% do seu território, com destaque 
para o distrito de Itaim Paulista que chega a ter 35% de 
vulnerabilidade, contra 20% no distrito de Vila Curuçá. O 
IDHM (0,639) é bem inferior ao do município (0,733). A 
população apresenta grande participação infantil (0-14 
anos), com 25% nessa faixa etária, acima da média da 
cidade (20,8%), e menor de idosos, com 8,2%, abaixo do 
município (11,9%). 

Com baixíssimo nível de atividade econômica, 
aproximadamente 27 mil empregos formais privados, 
0,6% do total da cidade, concentrados, sobretudo, no 
distrito de Itaim Paulista, existe um emprego para cada 
11 habitantes. Três subsetores respondem por cerca 
de dois terços dos empregos: comércio varejista (36%), 
construção civil (15%) e transporte e comunicação (13%). 
O perfil de rendimento dos trabalhadores é baixo, com 
5,8% dos empregados vivendo com menos de um salário 
mínimo, quase 80% variando entre 1 e 3, e 15% estão na 
faixa entre 3 e 10.

Na educação infantil e ensino médio, em 2010, eram 
atendidos, respectivamente, 46,4% e 59,8% da população 
das faixas etárias correspondentes (abaixo das médias 
municipais de 50,5% e 60,6%). As vagas dos serviços 
socioassistenciais correspondiam a apenas 4,7% das 
crianças e adolescentes inscritos no Cadastro Único. Para 
os jovens, a cobertura era de 10,5% e, no caso dos idosos, 
de 27,1%.

O Distrito de Vila Curuçá não possui leitos hospitalares 

SUS, mas, no de Itaim Paulista, o coeficiente fica acima 
do ideal de um leito para mil habitantes (1,4). Na atenção 
básica os dois distritos têm unidades de atendimento, 
mas no Itaim Paulista o índice de 0,6 é menor do que o 
do município (0,8). Apenas 8,2% da população reside a 
mais de um quilômetro de algum equipamento municipal 
de esportes ou lazer. Em relação à rede de cultura, há 
cinco equipamentos na região, sendo dois CEUs, e as 
proporções de residentes a mais de um quilômetro de 
alguma unidade são elevados: 48,6% no Itaim Paulista 
e 58,8% na Vila Curuçá. Além disso, cabe ressaltar que 
pelo território de relevo acidentado e segmentado pelos 
córregos, além da falta de continuidade do tecido urbano, 
as dificuldades para se acessar esses equipamentos 
agravam-se ainda mais. 

Na Subprefeitura de Itaim Paulista, predomina o uso 
residencial, principalmente em tipologias horizontais, 
representando 65,5 % do total da área construída. Apesar 
disso, concentra 14% das unidades residenciais verticais 
lançadas na Macrorregião Leste 2 entre 2000 e 2013, com 
maior número de lançamentos entre 2009 e 2011, fazendo 
com que a área construída desse tipo de morfologia mais 
do que triplicasse de 2000 a 2014.

As tipologias de habitação verticais estão localizadas 
principalmente na parte norte da divisa com a Subprefeitura 
de São Miguel Paulista, próximas à área de influência da 
estação da CPTM, e na centro-sul, onde se concentram 
os conjuntos habitacionais (CDHU) mais antigos. O tecido 
urbano é bastante denso, com escassez de quantidade e 
qualidade dos espaços livres e alta impermeabilização do 

solo. Apesar disso, possui 12,8% de seus terrenos vagos 
e índice de vacância de 3,9%, que decresceu na última 
década acompanhando as proporções do município.

Apesar de substancial diminuição da população morando 
em condições inadequadas, que caiu de 19,7% para 11,3% 
no período entre 2000 e 2010, ainda 9% dos domicílios 
estão localizados em favelas, 19% dos moradores estão 
em situação de risco, além da população em situação de 
rua ter crescido de 12 para 63 pessoas na última década. 
32% do território é demarcado como ZEIS, sendo a maior 
parte ZEIS-1 (29,8% do território) e estando as ZEIS-5 
(0,6%) próximas aos viários principais. 

O índice de espaço residencial equivale a menos da 
metade da média do município, com área de 11,2m² por 
habitante. Do total de domicílios, 11,3% têm mais de três 
moradores por dormitório, alinhado com a média de 10,9% 
da Macrorregião Leste 2. Percebe-se na subprefeitura 
a formação de algumas pequenas centralidades locais, 
que possuem usos comerciais e mistos e atendem à 
população dos bairros adjacentes. Entretanto, a principal 
centralidade é linear e está vinculada à principal via 
estrutural da subprefeitura, a Av. Marechal Tito, que 
possui ainda algumas áreas de usos industriais, dada a 
proximidade com a orla ferroviária.

A Subprefeitura de Itaim Paulista tem elevado percentual 
de trabalhadores com gasto de tempo maior que uma 
hora no deslocamento casa-trabalho - o distrito Itaim 
Paulista com 39% e o distrito Vila Curuçá com 34,6%, 
muito acima da média do MSP (21,8%), o que mostra a 
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pouca eficiência do transporte e da rede viária da região, 
sendo que a principal ligação de transporte público na 
Subprefeitura é a Linha 12 - Safira da CPTM, que liga a 
região ao centro da cidade e a outros municípios. A faixa 
de ônibus da Av. Marechal Tito também concentra grande 
volume de deslocamentos.

A baixíssima oferta de viário estrutural - 5,2% sobre o 
viário total - e a inexistência de corredores de ônibus 
(atualmente, possui apenas faixas exclusivas) fazem 
com que a Av. Marechal Tito, única via de ligação Leste-
Oeste e importante eixo de ligação intermunicipal com 
Itaquaquecetuba, permaneça congestionada nos horários 
de pico. Dentre as viagens geradas por residentes, 
segundo a Pesquisa Origem-Destino 2007, os dois 
destino principais eram áreas nos próprios distritos ou 
subprefeituras das regiões centrais da cidade, indicando 
tanto a predominância de deslocamentos pendulares, 
nos quais a população residente de uma região desloca-
se para outra distante para trabalhar, acentuando os 
gargalos no sistema viário e na rede de transportes 
públicos, quanto à precariedade do sistema viário local, 
que permita deslocamentos próximos de forma eficiente 
e que ofereça dinâmicas de estímulo a comércio e 
serviços locais. Vale destacar o percentual de viagens por 
residentes que realizam viagens totalmente a pé (41,4%), 
maior que o de viagens realizadas com transporte coletivo 
(36,8%), no distrito Itaim Paulista.

A rede de esgoto melhorou bastante nos últimos 15 anos, 
passando de quase 14% da população sem acesso a menos 
de 1%, estando em situação superior à Macrorregião 

Leste 2. Porém, nem todo o esgoto coletado é tratado, 
causando, ainda, prejuízos ao meio ambiente e à vasta 
rede hídrica. Além disso, a drenagem urbana é um ponto 
de bastante atenção, pois trata-se de uma região bastante 
irrigada por cursos d’água e que possui alta taxa de 
ocupação e impermeabilização do solo. A subprefeitura 
sofre bastante com inundações e enfrenta problemas no 
manejo das águas nas épocas de chuva, pois, a norte da 
linha férrea, está o Jardim Helena, distrito de São Miguel 
Paulista às margens do Rio Tietê, que, além encarar 
com mais gravidade as cheias do rio, tem jurisdições 
administrativas distintas, o que dificulta o planejamento 
conjunto. 

A subprefeitura apresenta valores de cobertura vegetal 
(5,5m²/hab) e áreas verdes públicas (2,1m²/hab) bem 
abaixo da média do município (50,4m²/hab e 14,1m²/
hab) e da Macrorregional Leste 2 (23,3m²/hab e 5,1m²/
hab). Apesar disso, apenas 11,5% da população reside a 
mais de um quilômetro de parques, valor muito abaixo 
da média da macrorregião (39,5%) e do município (53%).

O Distrito de Vila Curuçá está classificado com alta 
precariedade urbana, em região com remanescentes 
de vegetação e sob pressão da ocupação urbana 
desordenada. Já o Distrito de Itaim, classifica-se com 
baixíssima presença de cobertura vegetal em áreas 
de ocupação urbana consolidada e boa infraestrutura 
urbana. Ambos os distritos conformaram-se sobre relevo 
acidentado e seis córregos, quase todos ocupados, exceto 
pelo Água Vermelha, que tem, em parte, um parque 
linear implantado de mesmo nome. Em decorrência da 

sobreposição de sistema viário e rede hídrica, aliado à 
falta de infraestrutura, ocupações irregulares na beira dos 
córregos e sobrecarga da rede de esgotamento, há grande 
incidência de pontos de alagamento. 
 
Desafios da Subprefeitura

Dos grandes desafios da Subprefeitura, muito parte 
de demandas estruturais básicas de saneamento e 
habitação, comuns em praticamente todos os distritos 
da extrema Zona Leste, que se consolidou por meio de 
ocupação desordenada e desassistida de planejamento 
urbano. Nesse sentido é necessário pensar num conjunto 
de ações que visem à redução da vulnerabilidade social e 
ambiental, uma vez que a região enfrenta graves períodos 
de alagamentos, analisando a relação entre moradia e a 
ocupação de córregos e áreas de risco, tão frequentes 
pelas condições geomorfológicas do território.

Articulados esses princípios fundamentais, faz-se possível 
destacar como proposta complementar a elaboração 
de um plano de desenvolvimento econômico para a 
subprefeitura, respeitando a identidade comercial da 
região, que atualmente é estabelecida nas adjacências 
do centro histórico, mas identificando novos locais, 
a fim de potencializar os eixos de centralidade linear 
existentes. Para tanto, é fundamental que haja grande 
incentivo ao processo de regularização fundiária de 
seu território, visando ao equacionamento da questão 
habitacional associada à questão ambiental e à promoção 
da diversificação de uso da terra.
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Diante desse território denso e horizontal, que, ao 
longo de seu desenvolvimento, sobrepôs-se às questões 
ambientais sem equilíbrio, extinguindo praticamente 
toda a cobertura vegetal que existia e gerando desenhos 
viários que encontram barreiras na geomorfologia, 
principalmente nos córregos, se faz necessária a 
recuperação de espaços ambientalmente qualificados em 
toda a Subprefeitura de Itaim Paulista, atrelando, assim, 
a problemática de recuperação de córregos e provisão 
de moradias à potencialidade de se criar espaços livres 
qualificados articulados aos parques lineares e habitações 
de qualidade.

E, finalmente, como elemento estruturador desse 
planejamento, é essencial a consolidação do sistema 
de mobilidade da Zona Leste como um todo. 
Primordialmente, é importante que haja a conclusão 
das propostas viárias principais e estruturadoras, 
possibilitando conexões qualificadas entre regiões e 
dentro da própria subprefeitura, bem como a ampliação 
da oferta de transporte coletivo de média e alta 
capacidade entre os distritos da Macrorregional Leste 2, 
que qualifique, também, os espaços para deslocamentos 
não motorizados, as calçadas e as ciclovias.

Diretrizes da Subprefeitura

• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais;
• Atender a população em situação de vulnerabilidade 
social, especialmente a população em área de risco;
• Promover ações indutoras do desenvolvimento 

econômico local;
• Promover o atendimento habitacional e a regularização
fundiária;
• Melhorar a segurança pública local;
• Requalificar o tecido urbano da região, adequando a 
urbanização às condições geomorfológicas e à escala 
do pedestre, atentando para dimensões de quadras e 
frentes de lotes, e provisão de passeios públicos, ciclovias, 
espaços livres qualificados e áreas de lazer;
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local e regional,
com vistas, também, à melhoria de calçadas, implantação 
de ciclovias, arborização e mobiliário urbano;
• Qualificar os espaços livres públicos, especialmente os
vinculados aos equipamentos públicos e os vinculados às
centralidades;
• Promover a conservação das paisagens e do patrimônio
material e imaterial da região;
• Promover a recuperação e conservação ambiental dos
cursos d´água;
• Implantar os parques planejados;
• Solucionar os problemas de saneamento ambiental, em
especial esgotamento sanitário e manejo de águas 
pluviais.
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LEI DE PARCELAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO (LEI NO 16.402/16)  
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Subprefeitura ITAIM PAULISTAID 316 | AVENIDA MARECHAL TITO

Descrição
Localizado na porção norte do território da subprefeitura 
de Itaim Paulista, o perímetro compreende a Avenida 
Marechal Tito e seu entorno.   

Caracterização
A Avenida Marechal Tito configura-se como um dos 
eixos estruturadores da rede viária da Zonal Leste, seu 
percurso leste-oeste segue paralelo a orla ferroviária da 
Linha 12-Safira, desde o centro da subprefeitura de São 
Miguel Paulista e até o município de Itaquaquecetuba, 
sendo a única via contínua a atravessar o todo território 
da subprefeitura de Itaim Paulista. 
Corresponde ao trecho de extremo leste do eixo 
viário arterial  de ligação com o centro da cidade cuja 
extremidade oeste corresponde à Av. Celso Garcia, 
estando previsto para ele uma corredor de ônibus.
Além de sua importância na rede de mobilidade esta via 

é a principal centralidade da subprefeitura, com forte 
caráter comercial principalmente nas proximidades das 
estações de trem da CPTM.
A presença de grandes lotes de origem no seu período 
industrial, somados ao fluxo intenso de veículos e a 
própria orla ferroviária acabam por configurar nesta área 
uma grande barreira urbana, dificultando o acesso e a 
articulação com o distrito Jardim Helena (Subprefeitura 
de São Miguel Paulista) ao norte de Itaim Paulista.   

Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais;
• Promover ações indutoras do desenvolvimento 
econômico local pelo estímulo ao comércio e serviços 
locais;
• Qualificar os espaços livres públicos os vinculados às 
centralidades;
• Solucionar os problemas de saneamento ambiental, em 
especial manejo de águas pluviais (drenagem);
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade regional e 
metropolitana;
• Promover o atendimento habitacional e a regularização 
fundiária.   

Diretrizes
• Promover melhoramentos do passeio público, através de 
calçamento, mobiliário urbano, arborização e iluminação 
adequados, a fim de incentivar os deslocamentos não 
motorizados e atividades de permanência;
• Minimizar os efeitos colaterias das desapropriações 
para implantação do corredor de ônibus, visando 

principalmente a manutenção do caráter de comécio 
local;
• Destinar usos para as áreas remanescentes das 
desapropriações por conta da implantação do corredor 
de ônibus;
• Garantir transposições para pedestres  ao longo do eixo 
da Avenida Marechal Tito bem como da Linha Férrea;
• Solucionar as questões habitacionais, especialmente 
nas áreas de maior vulnerabilidade social;
• Articular sistema de espaços livres e equipamentos 
públicos próximos a avenida Marechal Tito.

Secretarias Envolvidas
SMPED;SMADS;SMSP;SMC;SMDU;SEHAB;SIURB;SES;SD-
TE;SVMA;SMT.

Atores Envolvidos
FUNDURB;CET;COHAB;SP Obras;SP TRANS;SP TURIS;SP 
Urbanismo;Ilume.CPTM;EMTU;Sabesp.
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ID 316 | AVENIDA MARECHAL TITO
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Subprefeitura ITAIM PAULISTAID 318 | RUA IPÊ ROXO

Descrição
Via local de deslocamento leste-oeste situada na região 
central da subprefeitura do Itaim Paulista.       

Caracterização
Sua localização central e continuidade fazem desta via um 
importante eixo de deslocamento dentro da malha viária 
local. Estendendo-se da região próxima ao Córrego Água 
Vermelha à Estrada Dom João Nery, esta é uma das poucas 
vias que atravessa o Córrego do Lageado permitindo a 
conexão entre os dos distritos da subprefeitura e sendo 
neste trecho uma alternativa a Avenida Marechal Tito.
 
Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais;
• Promover ações indutoras do desenvolvimento 
econômico local;

• Qualificar os espaços livres públicos;
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade regional;
• Promover o atendimento habitacional e a regularização 
fundiária.   

Diretrizes
• Proporcionar melhoramentos e prolongamento 
da via no sentido leste-oeste, promovendo a ligação 
com a Subprefeitura São Miguel e com o município 
de Itaquaquecetuba, e configurando um novo eixo 
de mobilidade alternativo à Avenida Marechal Tito na 
subprefeitura de Itaim Paulista;
• Garantir transposições para pedestres e veículos sobre 
os córregos;
• Promover melhoramentos do passeio público, através 
de calçamento, mobiliários, arborização e iluminação 
adequados, a fim de incentivar os deslocamentos não 
motorizados e atividades de permanência;
• Verificar a possibilidade de implantação de infraestrutura 
cicloviária ao longo do eixo proposto;
• Articular sistema de espaços livres e equipamentos 
públicos próximos ao eixo viário proposto;
• Solucionar as questões habitacionais, especialmente nas 
áreas de risco e maior vulnerabilidade social e ambiental.
   
Secretarias Envolvidas
SMPED;SMADS;SMDU;SEHAB;SIURB;SES;SVMA;SMT.

Atores Envolvidos
FUNDURB;CET;COHAB;SP Obras;SP TRANS;SP Urbanis-
mo;Ilume.EMTU;Sabesp.Ministério das Cidades.
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Subprefeitura ITAIM PAULISTAID 321 | ESTRADA DO IMPERADOR

Descrição
Compreende o entorno do futuro prolongamento do 
eixo viário da Estrada do Imperador, que passará pela 
Subprefeitura São Miguel e Itaim Paulista, seguindo 
em seu trajeto em grande parte o traçado da linha de 
transmissão de energia.       

Caracterização
A região é caracterizada por infraestrutura inadequada e 
grande parte da população em situação de vulnerabilidade, 
principalmente no distrito Itaim Paulista. A abertura 
deste viário faz parte da constituição de um sistema de 
mobilidade da Zona Leste, sendo que o percurso proposto 
segue basicamente paralelo a linha de transmissão de 
energia, utilizando de alguns trechos de vias já existentes 
como a Rua Jose Augusto Lôbo, Rua Antônio Machado e 
SIlva e Rua José Alvez Coelho. 
Este novo eixo viário servirá como alternativa a Avenida 

Marechal tito na porção sul to território da subprefeitura, 
melhorando a conexão leste-oeste que hoje encontra-se 
bastante fragilizada e descontínua. Este viário também 
auxiliará a articulação com os municípios de Ferraz de 
Vasconcelos e Poá.
Esta proposto para esta nova via a continuação do 
corredor de ônibus que segue pela Estrada do Imperador 
que se estenderia até a Estrada Dom João Neri (onde 
também esta previsto um corredor de ônibus) onde esta 
previsto um terminar de ônibus.     

Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais;
• Atender a população em situação de vulnerabilidade 
social a população em área de risco;
• Promover ações indutoras do desenvolvimento 
econômico local pelo estímulo ao comércio e serviços 
locais;
• Qualificar os espaços livres públicos;
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade regional;
• Promover o atendimento habitacional e a regularização 
fundiária; 
• Melhorar a segurança pública local.   

Diretrizes
• Proporcionar melhoramentos na mobilidade através do 
prolongamento do eixo viário no distrito Itaim Paulista;
• Destinar usos para as áreas remanescentes de terrenos 
desapropriados pela implantação do corredor de  ônibus;
• Promover melhoramentos do passeio público, através 
de calçamento, mobiliários, arborização e iluminação 

adequados, a fim de incentivar os deslocamentos não 
motorizados e atividades de permanência;
• Solucionar as questões habitacionais em áreas  de maior 
vulnerabilidade;
• Articular sistema de espaços livres e equipamentos 
públicos próximos ao eixo viário proposto;
• Suprir a demanda por equipamentos e serviços públicos;
• Garantir acesso à infraestrutura urbana.

Secretarias Envolvidas
SMPED;SMADS;SMDU;SEHAB;SIURB;SES;SVMA;SMT.

Atores Envolvidos
FUNDURB;CET;COHAB;SP Obras;SP TRANS;SP Urbanis-
mo;Ilume.EMTU;Sabesp.Ministério das Cidades.
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Subprefeitura ITAIM PAULISTAID 328 | LINHA FÉRREA 12-SAFIRA

Descrição
Estende-se sobre as subprefeituras de Ermelino Matarazzo, 
São Miguel Paulista e Itaim Paulista, compreendendo 
os arredores da linha férrea e incluindo a Rua Dr. Assis 
Ribeiro e a Avenida Marechal Tito, vias artérias da região.      

Caracterização
Os muros de proteção da ferrovia configuram-se como 
uma barreira física e visual que, por conta das poucas 
travessias tanto de veículos quanto de pedestre, dificultam 
a conexão entre os dois lados da linha férrea. Esse caráter 
de barreira é muitas vezes reafirmado por conta das 
avenidas estruturais que seguem seu percurso, tais como 
a Rua Dr. Assis Ribeiro e Avenida Marechal Tito. A linha 
12 (Safira) da CPTM é o principal transporte público da 
região, formando pequenos pólos comerciais próximos 
às suas estações. Porém, da mesma forma que estimula 
o desenvolvimento de certas regiões, também é possível 

notar a presença de favelas e ocupações precárias ao 
longo do seu trajeto.   

Objetivos
• Promover ações indutoras do desenvolvimento 
econômico local;
• Qualificar os espaços livres públicos;
• Promover a conservação das paisagens e do patrimônio 
material e imaterial da região;
• Solucionar os problemas de saneamento ambiental, em 
especial manejo de águas pluviais (drenagem) e controle 
de vetores (mosquitos,etc);
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local;
• Melhorar a segurança pública local.   

Diretrizes
• Articular os bairros e os equipamentos públicos 
próximos ao seu percurso, através de mais e melhores 
conexões entre os dois lados da ferrovia;
• Promover melhoramentos do passeio público, através 
de calçamento, mobiliários urbanos, arborização e 
iluminação adequados, a fim de incentivar o uso de 
deslocamentos não motorizados;
Incentivar a recuperação, preservação e uso do patrimônio 
histórico-cultural vinculado à ferrovia;
• Promover utilização de áreas sem uso pela concessionária 
da linha, como antigos pátios de manobras e estações;
• Garantir acesso à infraestrutura de drenagem, 
considerando a atual realidade local (grande 
impermeabilização do solo), a fim e evitar os constantes 
alagamentos na região;
• Solucionar as questões habitacionais através da garantia 

de moradia digna;
• Promover a qualificação paisagística de suas bordas, 
através de maior permeabilidade visual, tratamento 
paisagístico e gráfico.

Secretarias Envolvidas
SMPED;SMADS;SMDU;SEHAB;SIURB;SMSU;SES;SD-
TE;SMT.

Atores Envolvidos
FUNDURB;CET;SP Obras;SP Urbanismo;Ilume.USP;CETES-
B;CPTM;Sabesp;CONDEPHAAT.Ministério das Cidades.
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Subprefeitura ITAIM PAULISTAID 329 | CÓRREGO TRÊS PONTES

Descrição
O perímetro compreende o entorno do Córrego Três 
Pontes que atravessa todo o território da subprefeitura 
no sentido norte-sul, sendo o limite do município de 
São Paulo com os municípios de Itaquaquecetuba, Poá e 
Ferraz de Vasconcelos.   

Caracterização
Caracteriza-se pela vulnerabilidade social em região de 
alta densidade, marcado pela presença de ocupações 
irregulares nas áreas de risco ao longo do córrego. 
As poucas transposições sobre o córrego dificultam o 
deslocamento e articulação entre os territórios vizinhos.
 
Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais;Implantar os parques planejados;
• Promover a recuperação e conservação ambiental dos 

cursos d´água;
• Solucionar os problemas de saneamento ambiental 
manejo de águas pluviais (drenagem);
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local;
• Promover o atendimento habitacional e a regularização 
fundiária;
• Melhorar a segurança pública local.   

Diretrizes
• Implantar o Parque Linear Três Pontes afim de articular 
sistema de espaços livres e equipamentos públicos 
próximos ao Córrego Três Pontes;
• Implantar transposições sobre o Córrego Três Pontes 
para pedestres, ciclistas e automóveis ;
• Promover melhoramentos do passeio público, através 
de calçamento, mobiliários, arborização e iluminação 
adequados, a fim de incentivar os deslocamentos não 
motorizados e atividades de permanência;
• Garantir do acesso a infraestrutura de saneamento e 
drenagem, evitando os constantes alagamentos na região;
• Promover moradia adequada à população, 
especialmente a residente em áreas de risco e de maior 
vulnerabilidade ambiental
Suprir a demanda por equipamentos e serviços públicos.
   
Secretarias Envolvidas
SMPED;SMADS;SMDU;SEHAB;SIURB;SES;SVMA;SMT.

Atores Envolvidos
FUNDURB;CET;COHAB;SP Obras;SP Urbanismo;Ilume.CE-
TESB;Sabesp.Ministério das Cidades.
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Subprefeitura ITAIM PAULISTAID 331 | CÓRREGO TIJUCO PRETO

Descrição
Entorno do Córrego Tijuco Preto, que divide o distrito 
de Itaim Paulista, atravessando todo o território da 
subprefeitura na direção Norte-Sul.     

Caracterização
A área possui população em vulnerabilidade social, com 
grande número de ocupações irregulares em áreas de 
risco ao longo do percurso do córrego. Além disso, a 
existência de poucas transposições sobre o córrego 
dificulta a comunicação entre os bairros vizinhos. O 
perímetro possui importantes equipamentos para a 
região, tais como o Hospital Geral Santa Marcelina e o 
Rede Hora Certa Itaim Paulista.
 
Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais;

• Atender a população em situação de vulnerabilidade 
social a população em área de risco;
• Qualificar os espaços livres públicos;
• Promover a recuperação e conservação ambiental dos 
cursos d´água;
• Solucionar os problemas de saneamento ambiental 
esgotamento sanitário e manejo de águas pluviais 
(drenagem);
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local;
• Promover o atendimento habitacional e a regularização 
fundiária;
• Melhorar a segurança pública local.   

Diretrizes
• Implantar o Parque Linear Tijuco Preto afim de articular 
sistema de espaços livres e equipamentos públicos 
próximos ao córrego;
• Implantar transposições sobre o Córrego Tijuco Preto 
para pedestres, ciclistas e automóveis;
• Promover melhoramentos do passeio público, através 
de calçamento, mobiliários, arborização e iluminação 
adequados, a fim de incentivar os deslocamentos não 
motorizados e atividades de permanência;
• Promover do acesso a infraestrutura de saneamento 
e drenagem, a fim de solucionar os problemas de 
inundações;
• Promover moradia adequada à população residente em 
áreas de risco e de maior vulnerabilidade ambiental;
• Suprir a demanda por equipamentos e serviços públicos;
• Promover moradia adequada à população, 
principalmente a residente em áreas de risco e de maior 
vulnerabilidade ambiental.

Secretarias Envolvidas
SMPED;SMADS;SMDU;SEME;SEHAB;SIUR-
B;SES;SVMA;SMT.

Atores Envolvidos
FUNDURB;CET;COHAB;SP Obras;SP Urbanismo;Ilume.CD-
HU;CETESB;CPTM;Sabesp.Ministério das Cidades.

Caderno de Propostas dos Planos Regionais das Subprefeituras 



Subprefeitura ITAIM PAULISTA

257Caderno de Propostas dos Planos Regionais das Subprefeituras 

ID 331 | CÓRREGO TIJUCO PRETO



258

Subprefeitura ITAIM PAULISTAID 333 | CÓRREGO ITAIM PAULISTA

Descrição
Entorno do Córrego Itaim Paulista, que divide o distrito 
de Itaim Paulista, atravessando todo o território da 
subprefeitura na direção Norte-Sul.      

Caracterização
A área possui população em vulnerabilidade social, com 
grande número de ocupações irregulares em áreas de 
risco ao longo do percurso do córrego. Além disso, a 
existência de poucas transposições sobre o córrego 
dificulta a comunicação entre os bairros vizinhos. A 
presença de conjuntos habitacionais em loteamentos 
fechados na porção sul do território causa desarticulação 
nas dinâmicas urbanas.     

Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais;

• Atender a população em situação de vulnerabilidade 
social a população em área de risco;
• Qualificar os espaços livres públicos;Implantar os 
parques planejados;
• Promover a recuperação e conservação ambiental dos 
cursos d´água;
• Solucionar os problemas de saneamento ambiental 
esgotamento sanitário e manejo de águas pluviais 
(drenagem);
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local;
• Promover o atendimento habitacional e a regularização 
fundiária;
• Melhorar a segurança pública local.   

Diretrizes
• Implantar o Parque Linear Tijuco Preto afim de articular 
sistema de espaços livres e equipamentos públicos 
próximos ao córrego;
• Implantar e qualificar as transposições sobre o Córrego 
Tijuco Preto para pedestres, ciclistas e automóveis;
• Promover melhoramentos do passeio público, através 
de calçamento, mobiliários, arborização e iluminação 
adequados, a fim de incentivar os deslocamentos não 
motorizados e atividades de permanência;
• Promover do acesso a infraestrutura de saneamento 
e drenagem, a fim de solucionar os problemas de 
inundações;
• Promover moradia adequada à população, 
especialmente a residente em áreas de risco e de maior 
vulnerabilidade ambiental
Suprir a demanda por equipamentos e serviços públicos.
   

Secretarias Envolvidas
SMPED;SMADS;SMSP;SMDU;SEME;SEHAB;SIURB;SES;SV-
MA.

Atores Envolvidos
FUNDURB;CET;SP Obras;SP Urbanismo;Ilume.CETES-
B;CPTM;Sabesp.Ministério das Cidades.
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Subprefeitura ITAIM PAULISTAID 336 | CÓRREGO ÁGUA VERMELHA

Descrição
Entorno do Córrego Água Vermelha, que divide o distrito 
Vila Caruçá atravessando todo o território da subprefeitura 
no sentido Norte/Sul.     

Caracterização
A área possui população em vulnerabilidade social, com 
grande número de ocupações irregulares em áreas de 
risco ao longo do percurso do córrego. 
Além disso, a existência de poucas transposições sobre o 
córrego dificulta a articulação entre os territórios vizinhos. 
Possui como equipamentos de maior importância regional 
o Parque Linear Córrego da Área Vermelha e o Centro 
Esportivo Educacional Senador José Ermírio de Moraes.
    
Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais;

• Qualificar os espaços livres públicos;
• Promover a recuperação e conservação ambiental dos 
cursos d´água;
• Solucionar os problemas de saneamento ambiental 
esgotamento sanitário e manejo de águas pluviais 
(drenagem);
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local e regional;
• Promover o atendimento habitacional e a regularização 
fundiária;
• Melhorar a segurança pública local.   

Diretrizes
• Implantar das próximas etapas do Parque Linear Água 
Vermelha, afim de articular sistema de espaços livres e 
equipamentos públicos próximos ao córrego;
• Implantar e requalificar as transposições sobre o Córrego 
Água vermelha para pedestres, ciclistas e automóveis;
• Promover melhoramentos do passeio público, através 
de calçamento, mobiliários, arborização e iluminação 
adequados, a fim de incentivar os deslocamentos não 
motorizados e atividades de permanência;
• Promover do acesso a infraestrutura de saneamento 
e drenagem, a fim de solucionar os problemas de 
inundações;
• Promover moradia adequada à população, 
especialmente a residente em áreas de risco e de maior 
vulnerabilidade ambiental;
• Suprir a demanda por equipamentos e serviços públicos.
   
Secretarias Envolvidas
SMPED;SMADS;SMSP;SMDU;SEHAB;SIUR-
B;SES;SVMA;SMT.

Atores Envolvidos
FUNDURB;CET;COHAB;SP Obras;SP TRANS;SP Urbanis-
mo;Ilume.CETESB;CPTM;EMTU;Sabesp.Ministério das 
Cidades.
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Subprefeitura ITAIM PAULISTAID 348 | DOM JOÃO NERY, LAGEADO VELHO E SATURNINO PEREIRA

Descrição
O perímetro corresponde ao entorno do viário 
estruturador que atravessa as Subprefeituras Itaim Paulista 
e Guaianases no sentido norte-sul, compreendendo as 
vias: Estradas Dom João Nery e do Lageado Velho, Rua 
Capitão Pucci, Viaduto Deputado Antônio Sylvio Cunha 
Bueno e Ruas Saturnino Pereira e da Passagem Funda.
              
Caracterização
Única ligação viária norte-sul que atravessa todo o território 
de Guaianases e Itaim Paulista, transpondo a linha férrea 
11?Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos 
- CPTM e constituindo?se uma importante conexão 
regional que concentra parte significativa do tráfego 
dessa região, gerando grandes congestionamentos, em 
especial em entroncamentos como com as Ruas Dr. José 
Gravonski e General Americano Freire, e em regiões onde 
as vias não foram alargadas. Além disso, a existência de 

poucas transposições ao longo de todo o eixo dificulta a 
comunicação entre os bairros adjacentes.
Com um percurso bastante heterogêneo, o eixo apresenta 
áreas de maior densidade populacional e vulnerabilidade 
social, com grande quantidade de assentamentos 
precários em áreas de risco geológico, como os Jardins 
Jaraguá e Campos 1 e 2, às do Ribeirão Lageado, além de 
áreas mais bem estruturadas com forte caráter comercial 
local, principalmente próximo à divisa das subprefeituras.
O Plano Diretor Estratégico - PDE (Lei 16050/2014) prevê 
que o corredor municipal de ônibus Perimetral Leste 
(Itaim- São Mateus), planejado para 2016, passe por 
estas vias, gerando mudanças consideráveis em suas 
áreas de influência, as quais estão contempladas no PDE 
como eixo de estruturação, e na Lei de Parcelamento 
Uso e Ocupação do Solo - LPUOS (Lei 16402/2016) como 
Zonas de Estruturação Urbana Previstas - ZEUP, além de 
possibilitar implantação de ciclovia com o alargamento 
viário, e de equipamentos públicos com a desapropriação. 
O PDE prevê ainda a implantação do Parque Linear 
Ribeirão Lageado na Subprefeitura Itaim Paulista e 
Perímetro de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico 
na região central da Subprefeitura Guaianases.
            
Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais;
• Promover ações indutoras do desenvolvimento 
econômico local;
• Qualificar os espaços livres públicos, especialmente os 
vinculados aos equipamentos públicos, os vinculados ao 
comércio e os vinculados ao transporte público;

• Promover a recuperação e conservação ambiental dos 
cursos d´água;
• Solucionar os problemas de saneamento ambiental, 
em especial esgotamento sanitário e manejo de águas 
pluviais (drenagem);
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local, regional 
e de acordo com o Plano de Mobilidade de São Paulo - 
PLANMOB;
• Promover o atendimento habitacional e a regularização 
fundiária.   

Diretrizes
• Melhoria de calçadas, travessias, iluminação, 
pavimentação e arborização de vias, tendo em vista a 
acessibilidade universal, segurança do espaço público e 
articulação entre os equipamentos públicos existentes, 
incentivo aos deslocamentos não motorizados e atividades 
de permanência;
• Implantação e qualificação das transposições sobre o 
Ribeirão Lageado para pedestres e veículos;
•Implantação do corredor de ônibus Perimetral Leste 
e suas infraestruturas adjacentes (melhoramentos de 
passeios públicos, ciclovias);
• Utilização dos terrenos remanescentes da 
desapropriação gerada pela instalação do corredor de 
ônibus previsto para a implantação de equipamentos 
públicos e promoção de habitação de interesse social;
•Implantação de equipamentos e serviços públicos de 
assistência social, principalmente em áreas de alta e 
altíssima vulnerabilidade social;
• Estudo de viabilidade de implantação de equipamento 
público de educação nas proximidades dos Jardins Marpu 
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e São Carlos, no distrito de Guaianases;
• Solução habitacional para as famílias em área de risco e 
tratamento adequado dessas áreas;
• Urbanização e regularização: Implantação de 
infraestrutura de esgotamento sanitário, abastecimento 
de água, coleta e disposição adequada de resíduos 
sólidos, drenagem de águas pluviais;
• Ampliação da infraestrutura de saneamento e realização 
de obras de drenagem, a fim de solucionar os problemas 
de inundações e promover a requalificação ambiental da 
bacia do Ribeirão do Lageado;
• Implantação do Parque Linear Lageado, afim de 
assegurar a recuperação e preservação ambiental do 
Ribeirão Lageado e articular o sistema de espaços 
livres públicos (Parque Chácara das Flores e praças) e 
equipamentos públicos próximos, integrando-o também 
ao corredor de ônibus previsto Perimetral Leste;
• Manutenção e estímulo do caráter de comércio 
local, visando à redução dos efeitos colaterais das 
desapropriações para implantação do corredor de ônibus;
• Aplicação de políticas voltadas ao desenvolvimento 
econômico local, principalmente das atividades voltadas 
à geração de empregos para a região, bem como buscar 
medidas para a regularização dos estabelecimentos 
comerciais já existentes. 
       
Secretarias Envolvidas
SMPED;SMS;SMADS;SMSP;SMC;SMDU;SE-
ME;SF;SEHAB;SIURB;SEL;SES;SDTE;SVMA;SMT;SME.

Atores Envolvidos
FUNDURB;CET;COHAB;SP Obras;SP TRANS;SP Urbanis-
mo;Ilume.CETESB;CPTM;EMTU;Sabesp.
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Subprefeitura ITAIM PAULISTAID 349 | RUAS DR JOSÉ GRAVONSKI, CÔNEGO ANTÔNIO MANZI E PE NILDO DO AMARAL JR

Descrição
As Ruas Dr. José Gravonski e Cônego Antônio Manzi 
localizam-se na divisa das Subprefeituras de Guaianases 
e Itaim Paulista e são a única conexão direta leste-oeste 
do distrito de Lajeado, interligando duas importantes vias 
norte-sul: a Avenida Nordestina e a Estrada do Lageado 
Velho/Dom João Nery.      

Caracterização
As vias são servidas por linhas e paradas finais de ônibus, 
praticamente todo o seu uso é residencial horizontal e 
há alguns espaços e equipamentos públicos ao longo de 
seu percurso, como o Clube da Comunidade - CDC Serra 
da Queimada, a Praça Amanda e a Fábrica de Cultura da 
Vila Curuçá. Além disso, o leito carroçável ampliado na rua 
Cônego Antônio Manzi afunila-se no trecho concernente 
à rua Dr. José Gravonski.
Identifica-se também a Rua Padre Nildo do Amaral Júnior 

como potencial forma de continuidade desta ligação, para 
a qual está previsto alargamento viário e um pontilhão 
que deverá transpor o Ribeirão Itaquera e conectar-se ao 
viário estrutural proposto na divisa entre os territórios de 
Itaim Paulista e São Miguel, alcançando a Avenida José 
Pinheiro Borges, onde deverá ser implantado o corredor 
de ônibus municipal Radial Leste.
A nascente do Ribeirão Água Vermelha e córrego afluente 
ao Ribeirão Itaquera encontra-se neste perímetro, 
ocupados por assentamentos utilizados para o despejo de 
esgoto e com as margens ocupadas por assentamentos 
precários: Etelvina B e Jardim Gianetti, sendo que este 
último encontra-se em área de risco.      

Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais, especialmente de assistência social e de 
lazer e esportes;
• Promover ações indutoras do desenvolvimento 
econômico local, especialmente pela geração de 
empregos e pelo estímulo ao comércio e serviços locais;
• Qualificar os espaços livres públicos, especialmente os 
vinculados aos equipamentos públicos e os vinculados ao 
transporte público;
• Promover a recuperação e conservação ambiental dos 
cursos d´água;
• Solucionar os problemas de saneamento ambiental, 
em especial esgotamento sanitário e manejo de águas 
pluviais (drenagem);
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local e regional;
• Promover o atendimento habitacional e a regularização 
fundiária.   

Diretrizes
• Melhoria de calçadas, travessias, iluminação, 
pavimentação e arborização de vias, tendo em vista a 
acessibilidade universal e segurança do espaço público;
• Implantação de mobiliário urbano adaptado/adequado 
em vias prioritárias para o transporte público cuja 
dimensão das calçadas é insuficiente para implantação de 
mobiliário convencional;
• Aberturas e alargamentos viários;
• Estudo de viabilidade de implantação de ciclovia;
• Elaboração de projetos junto à população para a 
requalificação dos espaços públicos existentes, tais como 
a Praça Amanda;
• Solução habitacional para as famílias em área de risco e 
tratamento adequado dessas áreas;
• Urbanização e regularização: Implantação de 
infraestrutura de esgotamento sanitário, abastecimento 
de água, coleta e disposição adequada de resíduos 
sólidos, drenagem de águas pluviais;
• Saneamento dos córregos e tratamento paisagístico de 
suas margens;
• Regularização e incentivos ao comércio e serviços locais.

Secretarias Envolvidas
SMPED;SMADS;SMDU;SEME;SF;SEHAB;SIURB;SEL;SD-
TE;SVMA;SMT.

Atores Envolvidos
CET;SP Obras;SP TRANS;SP Urbanismo;Ilume.CETES-
B;Sabesp.

Caderno de Propostas dos Planos Regionais das Subprefeituras 
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Subprefeitura ITAIM PAULISTAID 392 | AVENIDA TIBURCIO DE SOUSA

Descrição
Entorno da Avenida Tibúrcio de Sousa, importante eixo 
viário (norte-sul) localizado no distrito de Itaim Paulista, 
entre o Ribeirão Lajeado e o Córrego Itaim Paulista.       

Caracterização
Inserida numa região caracterizada por infraestrutura 
inadequada e grande parte da população em situação de 
vulnerabilidade, a Avenida Tibúrcio de Sousa possui forte 
caráter comercial sendo uma das principais centralidades 
do distrito de Itaim Paulista.
Esse eixo viário faz a conexão entre a Avenida Marechal 
Tito, o limite da Subprefeitura de Guaianases e o Município 
de Ferraz de Vasconcelos, e concentra grande parte dos 
fluxos e veículos de transporte coletivo do distrito.
       
Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 

públicos sociais;
• Promover ações indutoras do desenvolvimento 
econômico local, especialmente pelo estímulo ao 
comércio e serviços locais;
• Qualificar os espaços livres públicos, especialmente os 
vinculados às centralidades;
• Solucionar os problemas de saneamento ambiental;
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local;
• Promover o atendimento habitacional e a regularização 
fundiária.   

Diretrizes
• Promover melhoramentos do passeio público, através 
de calçamento, mobiliários urbanos, arborização e 
iluminação adequados, afim de incentivar o uso de 
deslocamentos não motorizados;
• Articular sistema de espaços livres e equipamentos 
públicos próximos a Rua Tiburcio de Sousa;
• Implantar melhorias viárias afim de organizar os fluxos 
de veículos e evitar acidentes;
• Garantir transposições para pedestres ao longo do eixo;
• Estudar a possibilidade de implantação de ciclovia;
• Solucionar as questões habitacionais, especialmente 
nas áreas de risco e maior vulnerabilidade social;
• Suprir a demanda por equipamentos e serviços públicos;
• Promover do acesso a infraestrutura urbanas, 
principalmente de saneamento e drenagem.
    
Secretarias Envolvidas
SMPED;SMS;SMADS;SMC;SMDU;SEME;SE-
HAB;SIURB;SEL;SMSU;SES;SDTE;SVMA;SMT;SME.

Atores Envolvidos
FUNDURB;CET;COHAB;SP Obras;SP TRANS;SP Urbanis-
mo;Ilume.CPTM;EMTU.

Caderno de Propostas dos Planos Regionais das Subprefeituras 
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Subprefeitura ITAIM PAULISTAID 427 | AVENIDA NORDESTINA

Descrição
A Avenida Nordestina constitui um importante eixo viário 
norte/sul para a Macrorregião Leste 2, atravessando as 
Subprefeituras São Miguel, Itaim Paulista e Guaianases.        

Caracterização
A via é servida por diversas linhas de ônibus e possui 
caráter comercial em vários de seus trechos. Incluído 
como uma Zona Centralidade pela LPUOS - Lei de 
Parcelamento Uso e Ocupação do Solo (Lei 16402/2016), 
este eixo viário atravessa porções do território de alta 
vulnerabilidade social, principalmente nas Subprefeituras 
de Itaim Paulista e Guaianases.        

Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais, especialmente de saúde e de assistência 
social;Promover ações indutoras do desenvolvimento 

econômico local, especialmente pela geração de 
empregos e pelo estímulo ao comércio e serviços locais;
• Qualificar os espaços livres públicos, especialmente os 
vinculados aos equipamentos públicos e os vinculados ao 
comércio;
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local e regional;
• Promover o atendimento habitacional e a regularização 
fundiária.   

Diretrizes
• Garantir transposições seguras para pedestres ao longo 
de toda a extensão da via, principalmente nos locais de 
fluxo intenso, como aquelas junto à Rua Andes e  Avenida 
São Lázaro de Jerusalém;
• Promover melhoramentos do passeio público, através 
de calçamento, mobiliários, arborização e iluminação 
adequados, a fim de incentivar os deslocamentos não 
motorizados e atividades de permanência;
• Promover aberturas e melhoramentos viários, bem 
como melhorias nas sinalização;
• Verificar a possibilidade de implantação de infraestrutura 
cicloviária ao longo da via;
• Articular sistema de espaços livres e equipamentos 
públicos próximos ao eixo viário;
• Solucionar as questões habitacionais, especialmente nas 
áreas de risco e maior vulnerabilidade social e ambiental.
   
Secretarias Envolvidas
SMPED;SMS;SMADS;SEHAB;SIURB;SDTE;SMT.

Atores Envolvidos
CET;SP Obras;SP TRANS;SP Urbanismo;Ilume.CETESB.

Caderno de Propostas dos Planos Regionais das Subprefeituras 
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QUADRO ANALÍTICO REGIONAL - SÃO MIGUEL PAULISTA

Introdução

A subprefeitura São Miguel Paulista está localizada no 
extremo leste do Município de São Paulo, na Macrorregião 
Leste 2. Segundo o Censo de 2010 do IBGE, conta com 
369.493 habitantes, representando 3,3% da população 
do município, distribuídos em três distritos: Vila Jacuí, 
São Miguel e Jardim Helena. A área total da subprefeitura 
corresponde a 24,3km², 1,6% em relação à área do 
município, indicando a alta densidade demográfica da 
região (186,0 hab/ha). 

O formato da subprefeitura  é em “L”, tendo, na porção 
norte, uma área muito mais extensa a leste do que a 
parte sul. A norte, o leito do Rio Tietê é o limite entre 

São Miguel Paulista e o município de Guarulhos. Nesse 
caso, a separação física entre os territórios é reforçada, 
na parte oeste, pela existência do Parque Várzeas do 
Tietê, pela Rodovia Ayrton Senna e por haver poucas 
conexões entre elas, e, na parte leste, onde a rodovia 
não separa mais os tecidos urbanos, por haver apenas 
três transposições do Rio Tietê em seis quilômetros 
(lineares), embora haja bairros conurbados nos limites 
dos municípios. Nessa extensão a leste, o limite leste é 
marcado pelo Córrego Três Pontes, que faz divisa com o 
município de Itaquaquecetuba. A sul, está a Subprefeitura 
de Itaim Paulista, separada pela ferrovia, que comporta a 
Linha 12 - Safira da CPTM. No encontro da ferrovia com o 
Rio Itaquera, o território a sul pertence a São Miguel. A 
leste, esse rio define os limites com Itaim e, a Av. Coroa 
de Frade, o pequeno limite com Guaianases. A sul está a 
Subprefeitura de Itaquera, sendo separada pela Av. José 
Pinheiro Borges, R. Rio Bom, Av. Pires do Rio e Estrada do 
Imperador. A oeste, os limites com Ermelino Matarazzo 
são marcados também por importantes vias da região, Av. 
Águia de Haia, Av. São Miguel e Rua Abel Tavares. 

São Miguel marca o local onde se iniciou a urbanização 
da porção norte do extremo leste da cidade, que, entre 
as décadas de 1940 e 1950, se estendeu para várzea do 
Rio Tietê e, mais tardiamente, a partir dos anos 1970, para 
sul da subprefeitura. Durante as décadas mencionadas, 
São Miguel recebeu grande quantidade de pessoas que 
emigraram de diversas regiões do Brasil. O aumento 
populacional da região manteve-se até a década de 
2000, quando houve queda na taxa de crescimento pela 
primeira vez. 

Diante do processo histórico de urbanização, São Miguel 
Paulista destaca-se como importante centralidade do 
extremo leste do município. As primeiras ocupações se 
deram ao redor da Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra, 
da Capela de São Miguel Arcanjo e da estação ferroviária, 
configurando importante centro histórico e de atração de 
pessoas de vários distritos da região. 

São Miguel apresenta cobertura vegetal e áreas verdes 
públicas bem abaixo da média do município e da 
macrorregião. Está inserida na Bacia Hidrográfica do 
Rio Tietê e das microbacias do Córrego Jacú, Ribeirão 
Itaquera, Ribeirão Água Vermelha, Córrego São Martinho, 
Ribeirão Lajeado, Córrego Itaim, Córrego Tijuco Preto e 
Córrego Três Pontes, sendo que toda a área do Distrito 
Jardim Helena corresponde à planície de inundação do Rio 
Tietê, região que enfrenta graves problemas de enchente 
nos períodos de chuva.

Há predominância de uso residencial na subprefeitura, 
com 10% do total de domicílios localizados em favelas, 5% 
dos moradores em situação de risco e 25% do território 
demarcado como ZEIS, principalmente ZEIS-1, situação, 
em grande parte, vinculada ao processo de regularização 
fundiária do território, reconhecida pelo Zoneamento -  
Lei 16.402/16.
 
Rebatimento da Legislação Urbanística na Subprefeitura

O Plano Diretor Estratégico do Município de São 
Paulo - PDE, Lei Municipal 16.050/2014, traz diretrizes 
para o desenvolvimento de todo território da cidade, 
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demarcando macrozonas e macroáreas, definindo os 
conceitos e a aplicação de instrumentos urbanísticos 
e ambientais para os processos de transformações 
territoriais para cada uma dessas demarcações.

A Macrozona de Proteção e Recuperação Ambiental tem, 
entre outros, o objetivo a manutenção da prestação 
de serviços ambientais, por exemplo, por meio da 
conservação e manutenção do solo e seus recursos 
hídricos. As regiões que fazem parte dessa macrozona 
contêm importantes remanescentes florestais e 
apresentam características geológicas e geotécnicas 
específicas e, por isso, exigem critérios específicos de 
ocupação e assentamento humano. Essa demarcação, na 
subprefeitura, corresponde quase à totalidade da área 
a norte da linha férrea, ou seja, a quase todo o Distrito 
Jardim Helena, Jardim Nair, Estação de Tratamento de 
Esgotos e o bairro de União de Vila Nova, a oeste da Av. 
Jacu Pêssego/Nova Trabalhadores, e reforça, ainda, a 
influência da APA Várzea do Rio Tietê, que também incide 
sobre a região, criada pela Lei Estadual 5598/87. O restante 
do território da Subprefeitura está inserido na Macrozona 
de Estruturação e Qualificação Urbana, correspondendo 
às áreas de ocupação urbana consolidada.

Em relação às macroáreas vinculadas à Macrozona de 
Proteção e Recuperação Ambiental, o Distrito Jardim 
Helena está demarcado quase que inteiramente como 
Macroárea de Redução da Vulnerabilidade Urbana 
e Recuperação Ambiental, cujos principais objetivos 
são o fortalecimento das capacidades de proteção 
social, a promoção da urbanização e regularização 

fundiária, a construção de habitação de interesse 
social para moradores de áreas de risco, a conservação 
e preservação ambiental, a qualificação urbana por 
meio, por exemplo, de melhorias e complementação do 
sistema de mobilidade, a universalização do saneamento 
ambiental e o incentivo à consolidação das centralidades 
de bairro e aos usos não residenciais nos Eixos de 
Estruturação da Transformação Urbana. O bairro União 
de Vila Nova encontra-se na Macroárea de Controle e 
Qualificação Urbana e Ambiental, que apresenta como 
principais objetivos incentivos aos usos não residenciais, 
promoção da urbanização e regularização fundiária, 
melhoria e complementação do sistema de mobilidade 
urbana, minimização dos riscos geológicos-geotécnicos, 
universalização do saneamento e proteção ambiental.

As áreas de ocupação urbana consolidada da subprefeitura 
estão demarcadas, em sua maioria, como Macroárea de 
Redução da Vulnerabilidade Urbana, onde se objetiva o 
aumento da capacidade de proteção social, o incentivo 
ao uso não residencial nos Eixos de Estruturação da 
Transformação Urbana e em centralidades de bairro, 
a promoção da regularização fundiária, a oferta de 
equipamentos e serviços públicos e complementação 
do sistema de mobilidade urbana. Na parte restante 
da Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana, 
as áreas fazem parte da Macroárea de Estruturação 
Metropolitana, que está associada aos dois principais 
eixos de mobilidade da na subprefeitura. Um na direção 
Leste-Oeste, ocupando áreas adjacentes à Linha 12 - Safira 
da CPTM e à  Av. São Miguel e o outro na direção Norte-
Sul, vinculado à Av. Jacú Pêssego/Nova Trabalhadores. 

São áreas com estratégico potencial de transformação, 
onde podem incidir instrumentos específicos que tenham 
condições de promover essas transformações, como os 
Projetos de Intervenção Urbana e o já previsto Perímetro 
de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico Jacu-
Pêssego.

Vale ressaltar que, dentro da Macroárea de Estruturação 
Metropolitana e no âmbito da subprefeitura, estão 
demarcados os subsetores Arco Leste e Arco Jacu Pêssego, 
que compreende a área da antiga Operação Urbana 
Consorciada Rio Verde/ Jacu, Lei nº 13.872/04. Para a área, 
segundo o PDE, não há Operação Urbana Consorciada 
ou Projetos de Intervenção Urbana previstos, mas conta 
com o Perímetro de Incentivo ao Desenvolvimento 
Econômico Jacu-Pêssego, que visa à melhor distribuição 
de investimentos e ampliação da oferta de empregos para 
região caracterizada por alta densidade habitacional e 
populacional. Permite-se, ainda, maior adensamento para 
usos não residenciais, com coeficiente de aproveitamento 
máximo igual a 4 e isenção de outorga onerosa.

É importante mencionar, também, as áreas que integram 
os Eixos de Estruturação da Transformação Urbana 
existentes e previstos, indicados pelo Zoneamento (Lei 
16.402/16), que são definidas por faixas de influências do 
sistema estrutural de transporte coletivo de média e alta 
capacidade e onde se pretende promover adensamento 
populacional e construtivo e multifuncionalidade dos usos 
e ocupações do solo, articulados à qualificação urbanística 
dos espaços públicos, mudança dos padrões construtivos e 
ampliação da oferta de serviços e equipamentos públicos. 
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Essas transformações urbanísticas tendem a adequar 
o uso do solo à oferta de transporte público coletivo. 
Estão demarcados os principais eixos de mobilidade 
e centralidade da subprefeitura, que extravasam os 
limites da Macroárea de Estruturação Metropolitana, 
compreendendo a Av. Nordestina, a Av. Pires do Rio, a 
Estrada do Imperador e a Rua Mohamed Ibrahin Saleh.

Caracterização

São Miguel mostrou crescimento moderado de 
população, de 260.942 em 1980 para 369.496 em 2010, 
no entanto este crescimento vem caindo gradativamente, 
apresentando taxas de 1,8 em 2000 e -0,2 em 2010. Possui 
alta densidade demográfica em relação ao município e 
até mesmo em comparação à Macrorregional Leste 2, 
com 186 hab/ha.

Segundo o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social 
(IPVS), 25,6% dos habitantes de São Miguel encontram-
se em situação de alta vulnerabilidade social, sobretudo 
no Distrito Jardim Helena, onde 36,5% dos habitantes 
encontram-se nessa situação.

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), criado 
pela ONU, leva em consideração o grau de escolaridade, 
a renda e a expectativa de vida dos habitantes de 
determinada região para a análise da qualidade de vida de 
determinadas populações, variando de 0 a 1: quanto mais 
o índice se aproxima de 1, maior é o IDH e a qualidade de 
vida. Seguindo essa lógica, o Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal (IDHM) registrado para São Miguel no 

ano de 2010 foi de 0,736, inferior ao do município (0,805) 
e o oitavo menor entre as subprefeituras.

Vale ressaltar, também, que os jovens representam boa 
parte da população de São Miguel (23,9 dos habitantes 
pertencem à faixa etária de 0 a 14 anos), enquanto 
os idosos podem ser considerados minoria (9,2 dos 
habitantes possuem mais de 60 anos).

O índice de emprego formal por habitante em São Miguel 
ainda é muito baixo em relação ao Município de São 
Paulo, sendo 0,08 na Subprefeitura e 0,41 no município. 
A porcentagem de empregos formais revela a vocação 
comercial da Subprefeitura, correspondendo a 42,3% do 
total de empregos (maior que a Macrorregional Leste 
2, com 35,1% e Município, com 21,4%). A porcentagem 
de serviços representa 32,4% do total (menos que a 
Macrorregional 37% e Município 57,6%). O Distrito São 
Miguel, nesse aspecto, é o mais desenvolvido, pois é 
dotado de boa infraestrutura em grande parte do território 
e tem a maior parte dos lotes regularizada, facilitando 
assim o estabelecimento de atividades econômicas.

Segundo os dados do Ministério da Educação, em 
2013 foram 1971 matrículas em Escolas Técnicas na 
Subprefeitura, com destaque para área de Ambiente e 
Saúde, representando 1321 das matrículas.

Como boa parte da subprefeitura está em situação 
de vulnerabilidade, a demanda por serviços públicos 
está muito associada à assistência social. Segundo 
SMADS, em 2014 a capacidade de atendimento da rede 

socioassistencial em relação à demanda apresentada pelo 
Cadastro Único em São Miguel era inferior à capacidade 
apresentada pelo Município, sendo mais de 26 mil 
crianças e adolescentes inscritos, com uma rede capaz de 
atender apenas 11% deles.

Sobre os serviços de saúde, Jardim Helena e Vila Jacuí não 
possuem leitos hospitalares no SUS e todos os distritos 
possuem unidade de atendimento básico. O índice de 
cobertura no Jardim Helena é o pior (0,3) bem distante do 
ideal (1 UBS/20 mil habitantes).
Educação Infantil e Ensino Médio atendiam, em 2010, 
respectivamente 49,8% e 62% da população das faixas 
etárias correspondentes.

Mais da metade da população, 53,5%, vive a mais de um 
quilômetro de distância de equipamentos públicos de 
cultura, sendo Vila Jacuí ainda pior, apresentando uma 
porcentagem de 63,97.  Apenas 10% da população da 
subprefeitura vive a mais de um quilômetro de distância 
de equipamentos de esporte e lazer. No entanto, em Vila 
Jacuí essa porcentagem é 0 devido à existência de dois 
grandes parques no distrito, enquanto Jardim Helena essa 
proporção sobe para 20%.

Sobre o uso da terra, segundo o Cadastro Territorial Predial 
de Conservação e Limpeza (TPCL), São Miguel apresenta 
62,2% de uso residencial horizontal, apenas 4,4% de uso 
residencial vertical e 33,4% de uso não residencial. Vale 
ressaltar que estes dados referem-se apenas às situações 
regularizadas da Subprefeitura, lembrando que 22,1% do 
território de São Miguel é marcado como ZEIS 1.
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O quadro habitacional de São Miguel atual é em parte 
constituído por um crescimento urbano desordenado 
que se deu, principalmente, através da ocupação das 
áreas de várzea do Rio Tietê, sobre os córregos e também 
pela composição de diversos loteamentos irregulares, 
sendo que 10,7% são domicílios em favela. Além disso, 
é constatado pela Secretaria da Coordenação das 
Subprefeituras (SMSP) que cerca de 1.068 pessoas vivem 
em áreas de risco, sendo grande parte deles moradores 
de favelas. Ademais, segundo o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE, 2010), 12,1% dos domicílios 
encontram-se em condição de inadequação domiciliar 
(mais de 3 moradores por dormitório), a média municipal 
é de 7,9%. Por fim, São Miguel apresenta baixo índice de 
vacância de domicílios (imóveis vagos), cerca de 4,6% em 
2010 segundo o IBGE. Em 2010 o Município de São Paulo 
apresentou um índice de vacância de 7,5%.

Frente a isso, a Secretaria Municipal da Habitação (SEHAB) 
conduz atualmente diversos projetos de regularização 
fundiária, estando a maior parte deles em andamento 
e voltada especialmente aos loteamentos irregulares da 
subprefeitura.

A proporção de domicílios não conectados às redes 
gerais de água e esgoto diminuiu ao longo das últimas 
décadas no Município de São Paulo. Os investimentos em 
infraestrutura de abastecimento e saneamento ambiental 
superaram o crescimento populacional registrado desde 
os anos 2000 na capital. No caso de São Miguel, esse 
padrão se mantém, no entanto, ainda é possível verificar 
10,4% dos domicílios não conectados à rede de esgoto 

e 1% não conectados à rede de água, comprometendo 
a prestação de serviços ambientais por este território. 
A inundação ainda é um dos maiores problemas de 
Jardim Helena, tendo sido registradas 18 ocorrências de 
alagamento no distrito em 2014. 

Um conjunto de poucas vias importantes permeia e 
estrutura o tecido urbano da subprefeitura. As ligações 
Leste-Oeste dão-se, majoritariamente, pelas avenidas 
São Miguel e Marechal Tito (antiga Estrada Rio-São 
Paulo), que atravessam diversos distritos da Zona Leste 
e são parte do eixo de ligação com o centro da cidade, 
conectando  à Av. Celso Garcia. Está prevista a extensão 
do corredor de ônibus Celso Garcia até as avenidas de 
São Miguel. Ao sul, a Av. Águia de Haia desempenha 
papel importante de conexão com a estação de metrô 
mais próxima, a Artur Alvim, na Linha 3 - Vermelha. Vale 
ressaltar a importância regional do eixo Norte-Sul Jacu 
Pêssego/ Nova Trabalhadores, que liga a região do ABC 
Paulista (Mauá) ao município de Guarulhos, percorrendo 
toda extensão das subprefeituras São Mateus e Itaquera.

Algumas vias menores, mas de ligação arterial na direção 
Norte-Sul e de importância comercial, as avenidas Pires do 
Rio e Nordestina, confluem para o centro de São Miguel e 
geram um gargalo viário.

Ao norte da subprefeitura, nas adjacências da linha férrea, 
as transposições são poucas e muito precárias. Há apenas 
quatro no trecho compreendido entre Ermelino Matarazzo 
e Itaquaquecetuba, que, por sua vez, conectam-se ao 
município de Guarulhos:

I. No limite de Ermelino Matarazzo, ligando a Rua Dr. Assis 
Ribeiro com a Av. Santos Dumont;
II. Na altura da Nitro-Química, ligando a Rua João Lopes 
Maciel à Estrada Velha de Guarulhos – São Miguel (acesso 
à Av. Ayrton Senna);
III. Ligando o “Pantanal” (Chácara Três Meninas) à Estrada 
Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira (acesso ao 
bairro dos Pimenta em Guarulhos);
IV. Ligando a Av. Brás da Rocha Cardoso (Vila Aimoré) com 
a Estrada do Itaim em Guarulhos. A precária ligação, com 
passagem de apenas um veículo por vez, foi substituída, 
em 2016, pela construção de uma ponte.

As pesquisas de Origem Destino revelam que os 
deslocamentos mais expressivos ocorrem dentro da 
própria zona OD, o que indica muita movimentação a pé 
dentro da subprefeitura, sobretudo no Jardim Helena, 
diante do precário acesso ao distrito, mostrando também 
sua relação com a Subprefeitura Itaim Paulista. Já o distrito 
de São Miguel possui maior deslocamento entre a própria 
subprefeitura, seguido pela subprefeitura Itaquera, 
devido à conexão com o metrô Artur Alvim. A Vila Jacuí já 
apresenta vínculo com outras localidades como Mooca e 
Penha, devido às linhas de ônibus que têm como destino 
essas localidades.

A subprefeitura apresenta valores de cobertura vegetal 
(8,9m²/hab) e áreas verdes públicas (2,9m²/hab) bem 
abaixo da média do município (50,4m²/hab e 14,1m²/
hab) e da Macrorregional Leste 2 (23,3m²/hab e 5,1m²/
hab). Metade da população (50,2%) reside a mais de um 
quilômetro de parques e áreas verdes, valor acima da 
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média da macrorregião e abaixo do município.

O distrito de São Miguel caracteriza-se pela baixa presença 
de cobertura vegetal em áreas de ocupação urbana 
consolidada  e boa infraestrutura urbana, e os distritos 
de Vila Jacuí e Jardim Helena caracterizam-se pela alta 
precariedade urbana em regiões de remanescentes 
de vegetação e sob pressão da ocupação urbana 
desordenada.
 
Desafios da Subprefeitura

Dos grandes desafios da Subprefeitura, muito parte 
de demandas estruturais básicas de saneamento e 
habitação, comuns em praticamente todos os distritos 
da extrema Zona Leste, que se consolidou por meio de 
ocupação desordenada e desassistida de planejamento 
urbano. Nesse sentido é necessário pensar num conjunto 
de ações que visem à redução da vulnerabilidade social e 
ambiental, uma vez que a região enfrenta graves períodos 
de alagamentos, analisando a relação entre moradia e a 
ocupação de córregos e áreas de risco, tão frequentes 
pelas condições geográficas do território.

Articulados esses princípios fundamentais, é possível 
destacar como proposta complementar a elaboração 
de um plano de desenvolvimento econômico para a 
subprefeitura, respeitando a identidade comercial da 
região, que atualmente é estabelecida nas adjacências 
do centro histórico, mas identificando novos locais, 
a fim de potencializar os eixos de centralidade linear 
existentes. Para tanto, é fundamental que haja grande 

incentivo ao processo de regularização fundiária de 
seu território, visando ao equacionamento da questão 
habitacional associada à questão ambiental, à contenção 
do espraiamento urbano desordenado e à promoção da 
diversificação de uso da terra.

Diante desse território denso e horizontal, que, ao 
longo de seu desenvolvimento, sobrepôs-se às questões 
ambientais sem equilíbrio, extinguindo praticamente toda 
a cobertura vegetal que existente e gerando desenhos 
viários que encontram barreiras na geomorfologia, se faz 
necessária a recuperação de espaços ambientalmente 
qualificados em toda a Subprefeitura de São Miguel 
Paulista, atrelando, assim, a problemática de recuperação 
de córregos e provisão de moradias, à potencialidade de 
se criar espaços livres qualificados articulados aos parques 
lineares e habitações de qualidade.

E, finalmente, como elemento estruturador desse 
planejamento, é essencial a consolidação do sistema 
de mobilidade da Zona Leste como um todo. 
Primordialmente, é importante que haja a conclusão das 
propostas viárias principais e estruturadoras, bem como a 
ampliação da oferta de transporte coletivo de média e alta 
capacidade entre os distritos da Macrorregional Leste 2, 
que qualifique, também, os espaços para deslocamentos 
não motorizados, as calçadas e as ciclovias.

Diretrizes da Subprefeitura

• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais;

• Atender a população em situação de vulnerabilidade 
social, especialmente a população em área de risco;
• Requalificar o tecido urbano da região, adequando a 
urbanização às condições geomorfológicas e à escala 
do pedestre, atentando para dimensões de quadras e 
frentes de lotes, e provisão de passeios públicos, ciclovias, 
espaços livres qualificados e áreas de lazer, a fim de 
incentivar deslocamentos não motorizados e atividades 
de permanência;
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local e regional,
integrando, principalmente, áreas urbanas e 
equipamentos públicos, realizando a qualificação 
de calçadas, implantação de ciclovias, iluminação, 
arborização e mobiliário urbano;
• Fortalecer e qualificar as centralidades existentes, 
promovendo ações indutoras do desenvolvimento 
econômico local e qualificação dos espaços públicos da 
região;
• Implantar terminais e corredores de ônibus previstos, 
direcionando as áreas remanescentes de desapropriações 
para projetos de interesse público e social, qualificando os 
espaços livres e criando novos equipamentos;
• Promover a conservação das paisagens e do patrimônio
material e imaterial da região;
• Promover a recuperação e conservação ambiental dos
cursos d´água;
• Promover o atendimento habitacional, incluindo 
regularização fundiária;
• Criar mais transposições da orla ferroviária, ampliando 
os acessos e qualificando a mobilidade entre os bairros 
separados pela ferrovia e, principalmente, aumentando 
as conexões à Subprefeitura de Itaim Paulista;
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• Solucionar os problemas de saneamento ambiental, em
especial esgotamento sanitário, manejo de águas pluviais
(drenagem) e contenção das cheias do Rio Tietê em áreas 
urbanizadas da várzea;
• Implantar o Parque Linear Várzeas do Tietê junto ao 
perímetro da APA Várzea do Rio Tietê.
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LEI DE PARCELAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO (LEI NO 16.402/16)  
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REDE DE ESTRUTURAÇÃO LOCAL
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Subprefeitura SÃO MIGUEL PAULISTAID 140 | AV. ÁGUIA DE HAIA 

Descrição
O perímetro corresponde aos arredores da Avenida 
Águia de Haia, que é uma via importante para Ermelino 
Matarazzo, pois promove a conexão na direção Norte-
Sul da subprefeitura. É atualmente servida por linhas 
de ônibus que levam ao Metrô Artur Alvin, onde está 
prevista a implantação de ciclovia e corredor de ônibus. 
Apresenta forte caráter comercial e abrange importantes 
equipamentos para a região, como o terminal de ônibus 
A. E. Carvalho, a ETEC e FATEC da Zona Leste, além da 
ocupação da Vila União.             

Caracterização
A Av. Águia de Haia promove importante conexão entre 
Ermelino Matarazzo e os metrôs Itaquera e Artur Alvim, 
tendo influência nas subprefeituras de Itaquera, Penha, 
São Miguel Paulista e Ermelino Matarazzo. Apresenta forte 
caráter comercial e também de serviços. Nela existem 

locais importantes para a região como a ETEC, FATEC e 
o Terminal de ônibus AE Carvalho, além da previsão 
de corredor de ônibus indicado pelo PDE. Engloba 
parcialmente o Córrego Ponte Rasa, caracterizado por 
problemas ambientais e de conectividade, e o perímetro 
de ação integrada de SEHAB PAI Tiquatira 2. 
              
Objetivos
• Atender a população em situação de vulnerabilidade 
social; 
• Promover a recuperação e conservação ambiental dos 
cursos d´água; 
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local e de acordo 
com o Plano de Mobilidade de São Paulo - PLANMOB; 
• Promover o atendimento habitacional e a regularização 
fundiária  de acordo com as diretrizes do Plano Municipal 
de Habitação - PMH; 
• Melhorar a segurança pública local.   

Diretrizes
• Promover melhoramentos do passeio público, por meio 
de calçamento, mobiliários e iluminação adequados, a 
fim de incentivar os deslocamentos não motorizados e 
atividades de permanência;
• Promover moradia adequada à população residente em 
áreas de risco e de maior vulnerabilidade ambiental, de 
acordo com o Plano Municipal de Habitação (PMH);
• Garantir travessia segura para pedestres;
• Garantir que desapropriações para implantação de 
corredores de ônibus sejam articuladas com projetos de 
interesse público e social, atendendo as demandas por 
equipamentos e espaços livres públicos;

• Promover implantação de equipamentos públicos a fim 
de gerar maior atratividade para região;
• Fortalecer e qualificar da centralidade existente, ao 
longo do eixo da Avenida Águia de Haia, promovendo 
ações indutoras de desenvolvimento econômico. 

Secretarias Envolvidas
SMPED;SMS;SMADS;SMDHC;SEHAB;SIURB;SVMA;SMT.

Atores Envolvidos
CET;SP TRANS.
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ID 140 | AV. ÁGUIA DE HAIA
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Subprefeitura SÃO MIGUEL PAULISTAID 172 | JARDIM ROMANO

Descrição
Região leste do distrito de Jardim Helena localiza-se entre 
a várzea do Rio Tietê e a linha férrea. Faz divisa com os 
municípios de Guarulhos, ao norte, e Itaquaquecetuba, a 
leste.     

Caracterização
A área caracteriza-se por infraestrutura inadequada e 
parte da população em situação de alta vulnerabilidade. 
Entre o Jardim Romano e a Vila Aimore são quatro 
córregos que atravessam os bairros: Três Pontes, Tijuco 
Preto, Itaim e Lajeado e nas épocas de chuva a área sofre 
com a inundação.

Mesmo após a implantação do dique de contenção de 
águas pluviais no Jardim Romano, o local ainda apresenta 
pontos de enchente, no entanto existe o projeto do DAEE 
para construção de um segundo dique na região, próximo 

a Vila Itaim, que terá intervenção da SEHAB, pois prevê a 
remoção de habitações na área de interferência do dique. 
Há poucas conexões Leste-Oeste dentro do bairro, o que 
ocasiona congestionamento na única via que percorre 
todos os bairros, que é a Rua Domingos Fernandes Nobre/ 
Diogo da Costa Tavares, paralela à linha férrea e dificulta 
o acesso ao CEU Três Pontes e a UBS Jardim Romano, 
importantes equipamentos da região. 

A população residente demanda por serviços básicos, 
como locais para pagar contas, farmácias e mercados, que 
atualmente não existem na região. 
      
Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais, especialmente de assistência social; 
• Promover ações indutoras do desenvolvimento 
econômico local, especialmente pela implantação de 
cursos profissionalizantes e pelo estímulo ao comércio e 
serviços locais; 
• Atender a demanda por espaços livres públicos de lazer 
e esporte; 
• Implantar os parques planejados; 
• Promover a recuperação e conservação ambiental dos 
cursos d´água e das áreas verdes; 
• Solucionar os problemas de saneamento ambiental, 
em especial esgotamento sanitário e manejo de águas 
pluviais (drenagem); 
• Promover a coleta e destinação de resíduos sólidos; 
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local; 
• Promover o atendimento habitacional e a regularização 
fundiária.   

Diretrizes
• Regularização e leis de incentivo para a implementação 
de estabelecimentos de comércio e serviço na região; 
• Saneamento dos corpos d'água e tratamento paisagístico 
de suas margens, garantindo gestão colaborativa e 
trabalho de educação e cidadania junto a população 
residente do entorno;
• Implantação do Parque Linear Várzeas do Tietê junto ao 
perímetro da APA Várzea do Rio Tietê;
• Cobertura de serviços de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, coleta e disposição adequada 
de resíduos sólidos e drenagem urbana por meio de 
mecanismos de baixo impacto;
• Estudo de viabilidade para implantação de via paralela 
junto à construção do Dique da Vila Itaim;
• Ampliação de transposições para pedestres e veículos 
sobre corpos d'água e linha férrea, priorizando a conclusão 
da ponte na Av. Brás da Rocha Cardoso e a conexão com o 
município de Itaquaquecetuba;
• Estudo de intervenção para melhoria de acessos leste 
oeste entre bairros, qualificando vias com pavimentação 
padronizada (drenante, quando possível) e atendimento 
à acessibilidade universal, implementação de mobiliário 
urbano, iluminação pública e arborização adequados;
• Implantação de ciclovia; 
• Implantação do Terminal Urbano próximo à Estação 
Jardim Romano;
• Qualificação das vias de acesso aos equipamentos do 
bairro, como o CEU Três Pontes e UBS Jardim Romano;
• Priorização de política habitacional de regularização 
fundiária;
• Soluções adequadas de moradia à população residente 
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em áreas de risco de inundação.

Secretarias Envolvidas
SMPED;SMADS;SMDU;SEHAB;SIURB;SES;SD-
TE;SVMA;SMT.

Atores Envolvidos
CET;COHAB;SP Obras;SP Urbanismo;Ilume.DAEE;CD-
HU;DERSA;Sabesp.

ID 172 | JARDIM ROMANO
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ID 172 | JARDIM ROMANO
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Subprefeitura SÃO MIGUEL PAULISTAID 178 | VILA PROGRESSO

Descrição
Favela localizada ao sul do distrito de São Miguel, na divisa 
com a Subprefeitura Itaquera.   

Caracterização
A região apresenta áreas de risco geológico, onde parte 
da população vive em situação de alta vulnerabilidade, 
com presença de assentamentos precários entre a Radial 
Leste e a Av. Pires do Rio. A Av. José Pinheiro Borges (Nova 
Radial Leste) é uma importante via arterial que passa pelo 
perímetro, porém, com poucos pontos de conexão, atua 
como barreira para integração deste com outros bairros. A 
área está inserida no contexto da microbacia do Ribeirão 
Itaquera, sendo o Córrego Paraguaçu seu afluente. 
  
Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais, especialmente de saúde, de assistência 

social e de cultura; 
• Atender a população em situação de vulnerabilidade 
social a população em área de risco; 
• Promover a recuperação e conservação ambiental dos 
cursos d´água e das áreas verdes; 
• Solucionar os problemas de saneamento ambiental, 
em especial esgotamento sanitário e manejo de águas 
pluviais (drenagem); 
• Promover a coleta e destinação de resíduos sólidos, 
de acordo com o Plano de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos da Cidade de São Paulo - PGIRS; 
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local; 
• Promover o atendimento habitacional e a regularização 
fundiária  de acordo com as diretrizes do Plano Municipal 
de Habitação - PMH.   

Diretrizes
• Saneamento do Córrego Paraguaçu e tratamento 
paisagístico de suas margens, garantindo gestão 
colaborativa e trabalho de educação e cidadania junto a 
população residente do entorno;
• Cobertura de serviços de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, coleta e disposição adequada 
de resíduos sólidos e drenagem urbana por meio de 
mecanismos de baixo impacto;
• Implantação de transposições sobre os corpos d'água, 
conectando os espaços livres e equipamentos públicos;
• Estudo de intervenção para melhoria de acessos, 
qualificando vias com pavimentação padronizada 
(drenante, quando possível) e atendimento à 
acessibilidade universal, implementação de mobiliário 
urbano, iluminação pública e arborização adequados;

• Implantação de travessias e sinalização adequada para 
pedestres na Av. Radial Leste;
• Soluções adequadas de moradia à população residente 
em áreas de risco;
• Priorização de política habitacional de regularização 
fundiária.

Secretarias Envolvidas
SMPED;SMS;SMADS;SMC;SMDU;SEHAB;SIUR-
B;SES;SVMA;SMT.

Atores Envolvidos
CET;SP Obras;Ilume.Sabesp.
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ID 178 | VILA PROGRESSO
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Subprefeitura SÃO MIGUEL PAULISTAID 181 | VARZEA DO TIETÊ

Descrição
A área abrange a planície de inundação do Rio Tietê, 
compreendida no perímetro da APA Várzea do Rio Tietê 
(APAVRT) Lei nº 5598/87, entre os municípios de São 
Paulo e Guarulhos.   

Caracterização
Há presença de assentamentos precários, com 
população em situação de alta vulnerabilidade dentro 
do perímetro da APA, que corresponde à Chácara Três 
Meninas, Favela do Eldorado, São Martinho, Favela da 
Paz, Seabra, Vila Aimore e Gruta das Princesas.
 
Mesmo após a implantação do dique de contenção de 
águas pluviais no Jardim Romano, o local ainda apresenta 
pontos de enchente, no entanto existe o projeto do 
DAEE para construção de um segundo dique na região, 
próximo a Vila Itaim, além do projeto do Governo do 

Estado que deve implantar o Parque Linear Várzeas do 
Tietê, ambos projetos terão intervenção da SEHAB, pois 
prevê a remoção de habitações na área de interferência 
do dique e do parque. Nesse contexto, as margens do 
Rio Tietê, está também a Fazenda Biacica, remanescente 
histórico do século XVII, bem tombado pelo Conpresp 
e que fará parte de um dos núcleos de lazer do Parque 
Linear proposto.    

Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais, especialmente de assistência social e de 
lazer e esportes; 
• Atender a população em situação de vulnerabilidade 
social a população em área de risco; 
• Implantar os parques planejados; 
• Promover a conservação das paisagens e do patrimônio 
material e imaterial da região; 
• Promover a recuperação e conservação ambiental dos 
cursos d´água e das áreas verdes; 
• Solucionar os problemas de saneamento ambiental 
esgotamento sanitário e manejo de águas pluviais 
(drenagem); 
• Promover a coleta e destinação de resíduos sólidos, 
de acordo com o Plano de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos da Cidade de São Paulo - PGIRS; 
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local; 
• Promover o atendimento habitacional e a regularização 
fundiária  de acordo com as diretrizes do Plano Municipal 
de Habitação - PMH.   

Diretrizes
• Saneamento dos corpos d'água e tratamento paisagístico 
de suas margens, garantindo gestão colaborativa e 
trabalho de educação e cidadania junto a população 
residente do entorno;
• Implantação do Parque Linear Várzeas do Tietê junto ao 
perímetro da APA Várzea do Rio Tietê;
• Cobertura de serviços de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, coleta e disposição adequada 
de resíduos sólidos e drenagem urbana por meio de 
mecanismos de baixo impacto;
• Conservação e proteção da morfologia e hidrodinâmica 
originais da planície fluvial do Rio Tietê, de acordo com as 
diretrizes do Plano de Manejo da APA;
• Reorientação de uso e ocupação atual considerando 
a integração entre desenvolvimento econômico, 
educacional, socioambiental e as funcionalidades 
hidrológicas e ecológicas das planície fluvial, articulando 
políticas públicas, setores e instâncias governamentais e 
da sociedade civil;
• Estudo de viabilidade para implantação de via paralela 
junto à construção do Dique da Vila Itaim;
• Incentivo a programas de educação ambiental e 
instalação de Ecopontos;
• Ampliação das áreas de lazer, contemplação, prática de 
esportes e atividades físicas para a população;
• Preservação da Fazenda Biacica valorizando seu aspecto 
histórico e interesse para espaço de lazer e cultura;
• Qualificação das conexões entre os municípios de São 
Paulo e Guarulhos;
• Estudo para criação e qualificação de vias de acesso ao 
futuro Parque Várzeas do Tietê ;
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• Soluções adequadas de moradia à população residente 
em áreas de risco de inundação.

Secretarias Envolvidas
SMPED;SMADS;SMDU;SEME;SEHAB;SIUR-
B;SES;SVMA;SMT.

Atores Envolvidos
COHAB;SP Obras;Ilume.DAEE;CDHU;DERSA;Sabesp.
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Subprefeitura SÃO MIGUEL PAULISTAID 184 | JARDIM HELENA

Descrição
O perímetro abrange grande parte do distrito de Jardim 
Helena, localizado na planície de inundação do Rio Tietê, 
entre a divisa do município com Guarulhos, e a linha 
férrea.
  
Caracterização
A área caracteriza-se por infraestrutura inadequada, há 
diversas áreas de loteamentos irregulares e presença de 
assentamentos precários com população em situação de 
alta vulnerabilidade próximas ao Rio Tietê, que sofrem 
com inundações em épocas de chuva. Está inserida no 
contexto das microbacias do Rio Itaquera, Ribeirão Água 
Vermelha e Córrego Lajeado.

O distrito possui alto índice de deslocamento não 
motorizado, onde existem poucas conexões viárias entre 
bairros e principalmente entre os distritos e municípios 

vizinhos, gerando trânsito intenso nas duas únicas vias de 
acesso, como a Av. Alípio e Barros e a Av. Eduardo Sabino 
de Oliveira. Muitas das vias de acesso leste/oeste são 
interrompidas por grandes quadras, como nos bairros Vila 
Seabra, Jardim Maia e Jardim São Martinho.

Parte da região corresponde ao Perímetro de Ação 
Integrada Água Vermelha - Renova SP, ação de urbanização 
de favelas e regularização de loteamentos promovidos pela 
SEHAB, onde cerca de 300 unidades foram contempladas 
pelo programa.    

Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais, especialmente de saúde, de educação e 
de lazer e esportes; 
• Atender a população em situação de vulnerabilidade 
social a população em área de risco; 
• Promover ações indutoras do desenvolvimento 
econômico local pela implantação de cursos 
profissionalizantes; 
• Implantar os parques planejados; 
• Promover a recuperação e conservação ambiental dos 
cursos d´água; 
• Solucionar os problemas de saneamento ambiental 
esgotamento sanitário e manejo de águas pluviais 
(drenagem); 
• Promover a coleta e destinação de resíduos sólidos, 
de acordo com o Plano de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos da Cidade de São Paulo - PGIRS; 
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local, regional 
e de acordo com o Plano de Mobilidade de São Paulo - 

PLANMOB; 
• Promover o atendimento habitacional e a regularização 
fundiária  de acordo com as diretrizes do Plano Municipal 
de Habitação - PMH.   

Diretrizes
• Regularização e leis de incentivo para a implementação 
de estabelecimentos de comércio e serviço na região; 
• Programas de incentivo às cooperativas e ONGs locais;
• Implantação do Parque Linear Várzeas do Tietê junto ao 
perímetro da APA Várzea do Rio Tietê;
• Ampliação das áreas de lazer, contemplação, prática de 
esportes e atividades físicas para a população;
• Saneamento dos corpos d'água e tratamento paisagístico 
de suas margens, garantindo gestão colaborativa e 
trabalho de educação e cidadania junto a população 
residente do entorno;
• Cobertura de serviços de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, coleta e disposição adequada 
de resíduos sólidos e drenagem urbana por meio de 
mecanismos de baixo impacto;
• Estudo de intervenção para melhoria de acessos leste 
oeste entre bairros, qualificando vias com pavimentação 
padronizada (drenante, quando possível) e atendimento 
à acessibilidade universal, implementação de mobiliário 
urbano, iluminação pública e arborização adequados;
• Implantação de ciclovia;
• Ampliação de transposições sobre a linha férrea, 
garantindo acessos aos distritos de São Miguel e Itaim 
Paulista e qualificar os acessos ao município de Guarulhos;
• Priorização de política habitacional de regularização 
fundiária;
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• Soluções adequadas de moradia à população residente 
em áreas de risco de inundação.

Secretarias Envolvidas
SMPED;SMS;SMDU;SEME;SEHAB;SIURB;SES;SD-
TE;SVMA;SMT;SME.

Atores Envolvidos
CET;COHAB;SP Obras;Ilume.DAEE;DERSA;Sabesp;ELETR-
OPAULO.

ID 184 | JARDIM HELENA
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Subprefeitura SÃO MIGUEL PAULISTAID 193 | CÓRREGO DO LIMOEIRO

Descrição
No distrito de Vila Jacuí, a área compreende o entorno do 
Córrego do Limoeiro e o Parque Primavera. 

Caracterização
O Córrego do Limoeiro é bastante extenso e ao longo de 
seu percurso existem diversas áreas livres sem destinação 
de uso e não qualificadas. Foi proposto a criação de um 
parque linear que se integrasse ao Parque Primavera, 
mas este não foi efetivamente implantado. Localizado 
em área onde funcionava um antigo aterro sanitário, 
a implantação do parque visa assegurar as áreas de 
preservação permanente do Rio Jacu e seu afluente, o 
Córrego Limoeiro, cooperando com a drenagem urbana 
da região.

Há presença de favelas e alguns assentamentos em área 
de risco geológico sobre o Córrego. A área conhecida 

como “Casinhas Verdes”, próxima ao Mercado Municipal, 
é uma ocupação antiga e sem infraestrutura, muito 
próxima ao corpo d’água. Além destes o perímetro ainda 
abarca um importante equipamento para a região, o CEU 
Parque São Carlos. 

Objetivos
• Atender a população em situação de vulnerabilidade 
social, especialmente a população em área de risco; 
• Qualificar os espaços livres públicos, especialmente os 
vinculados aos equipamentos públicos; 
• Qualificar os parques existentes, resolvendo 
especialmente as questões de acessibilidade e 
conectividade e as questões de atendimento às demandas 
da população; 
• Implantar os parques planejados; 
• Promover a recuperação e conservação ambiental dos 
cursos d´água e das áreas verdes; 
• Solucionar os problemas de saneamento ambiental, 
em especial esgotamento sanitário e manejo de águas 
pluviais (drenagem); 
• Promover a coleta e destinação de resíduos sólidos, 
de acordo com o Plano de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos da Cidade de São Paulo - PGIRS; 
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local; 
• Promover o atendimento habitacional e a regularização 
fundiária  de acordo com as diretrizes do Plano Municipal 
de Habitação - PMH.   

Diretrizes
• Saneamento do Córrego do Limoeiro e tratamento 
paisagístico de suas margens, garantindo gestão 

colaborativa e trabalho de educação e cidadania junto a 
população residente do entorno;
• Cobertura de serviços de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, coleta e disposição adequada 
de resíduos sólidos e drenagem urbana por meio de 
mecanismos de baixo impacto;
• Implantação de transposições sobre o Córrego, 
conectando os espaços livres e equipamentos públicos;
• Estudo de intervenção para melhoria de acessos, 
qualificando vias com pavimentação padronizada 
(drenante, quando possível) e atendimento à 
acessibilidade universal, implementação de mobiliário 
urbano, iluminação pública e arborização adequados;
• Estudo de implantação de ciclovia;
• Implantação efetiva do Parque Primavera, com 
equipamentos e atividades de acordo com as demandas 
da população e etapas já estabelecidas pelo projeto do 
Parque, articulado ao Parque Linear Córrego do Limoeiro;
• Soluções adequadas de moradia à população residente 
em áreas de risco. 

Secretarias Envolvidas
SMPED;SMDU;SEHAB;SIURB;SES;SVMA;SMT.

Atores Envolvidos
CET;SP Obras;Ilume.Sabesp.
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Subprefeitura SÃO MIGUEL PAULISTAID 196 | CÓRREGO JACUI

Descrição
Região de fundo de vale do Córrego Jacuí. 

Caracterização
A área, inserida no contexto da microbacia do Córrego 
Jacu, apresenta infraestrutura inadequada e parte da 
população em situação de alta vulnerabilidade, com 
presença de assentamentos precários sobre os corpos 
d'água, alguns em áreas de risco geológico. O trecho 
tamponado do córrego está sem pavimentação e, em seu 
entorno há áreas livres sem destinação de uso. Existem 
pontos de alagamento próximos à Av. Jacu Pêssego. 

Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais, especialmente de assistência social; 
Promover a recuperação e conservação ambiental dos 
cursos d´água; 

• Solucionar os problemas de saneamento ambiental, 
em especial esgotamento sanitário e manejo de águas 
pluviais (drenagem); 
• Promover a coleta e destinação de resíduos sólidos, 
de acordo com o Plano de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos da Cidade de São Paulo - PGIRS; 
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local; 
• Promover o atendimento habitacional e a regularização 
fundiária  de acordo com as diretrizes do Plano Municipal 
de Habitação - PMH.   

Diretrizes
• Saneamento dos corpos d'água e tratamento paisagístico 
de suas margens, garantindo gestão colaborativa e 
trabalho de educação e cidadania junto a população 
residente do entorno;
• Cobertura de serviços de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, coleta e disposição adequada 
de resíduos sólidos e drenagem urbana por meio de 
mecanismos de baixo impacto;
• Implantação de transposições sobre os corpos d'água, 
conectando os espaços livres e equipamentos públicos;
• Estudo de intervenção para melhoria de acessos, 
qualificando vias com pavimentação padronizada 
(drenante, quando possível) e atendimento à 
acessibilidade universal, implementação de mobiliário 
urbano, iluminação pública e arborização adequados;
• Implantação de travessias e sinalização adequada para 
pedestres na Av. Maria Santana;
• Soluções adequadas de moradia à população residente 
em áreas de risco.

Secretarias Envolvidas
SMPED;SMADS;SMDU;SEHAB;SIURB;SES;SVMA;SMT.

Atores Envolvidos
CET;SP Obras;Ilume.Sabesp.
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Subprefeitura SÃO MIGUEL PAULISTAID 198 | AVENIDA JACU PÊSSEGO

Descrição
O perímetro compreende o entorno da Av. Jacu Pêssego/ 
Nova Trabalhadores, no âmbito da Subprefeitura São 
Miguel.      

Caracterização
Viário estrutural da Zona Leste que permeia o território 
da subprefeitura de norte a sul. Caracteriza-se como uma 
via expressa, com poucas travessias para pedestres e sem 
comunicação com vias locais, além de não possuir linhas 
de ônibus municipais que passem por ela, fazendo desta 
Avenida uma barreira física na subprefeitura. 

A área corresponde à Macroárea de Estruturação 
Metropolitana, que contempla Perímetros de Incentivo, 
visando a melhor distribuição de investimentos e 
ampliação da oferta de empregos na região.      

Objetivos
• Promover ações indutoras do desenvolvimento 
econômico local, especialmente pelo estímulo à 
implantação de atividades industriais e pela implantação 
de cursos profissionalizantes; 
• Qualificar os espaços livres públicos; 
• Solucionar os problemas de saneamento ambiental 
manejo de águas pluviais (drenagem); 
• Promover a coleta e destinação de resíduos sólidos, 
de acordo com o Plano de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos da Cidade de São Paulo - PGIRS; 
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local, regional , 
metropolitana e de acordo com o Plano de Mobilidade de 
São Paulo - PLANMOB.   

Diretrizes
• Implantação de travessia segura para pedestres ao 
longo de todo o percurso da avenida, especialmente no 
trecho de cruzamento com a Av. Laranja da China;
• Cobertura de serviços de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, coleta e disposição adequada 
de resíduos sólidos e drenagem urbana por meio de 
mecanismos de baixo impacto;
• Estudo de intervenção para melhoria e criação 
de acessos, qualificando vias com pavimentação 
padronizada (drenante, quando possível) e atendimento 
à acessibilidade universal, implementação de mobiliário 
urbano, iluminação pública e arborização adequados;
• Estudo de implantação de ciclovia;
• Implantação de infraestrutura de abastecimento e 
logística necessárias para viabilizar o desenvolvimento de 
um polo industrial na região;

• Estudo de implantação de malha viária alternativa de 
conexão com a Av. Mario Alves, para compatibilizar o 
tráfego pesado com os deslocamentos locais da região;
• Ampliação da oferta de transporte coletivo municipal 
na Avenida, que promova a conexão entre os distritos da 
região.
    
Secretarias Envolvidas
SMPED;SMSP;SMDU;SEME;SIURB;SES;SDTE;SMT.

Atores Envolvidos
CET;SP Obras;SP TRANS;SP Urbanismo;Ilume.
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Subprefeitura SÃO MIGUEL PAULISTAID 206 | ITAQUERA - ITAQUERUNA

Descrição
Região sul do distrito de São Miguel, compreende as áreas 
de entorno do Córrego Itaqueruna e Rio Itaquera. 
 
Caracterização
A região irá se tornar um ponto importante para rede 
de mobilidade da Zona Leste, onde estão previstas 
a implantação de viários estruturais e corredores de 
ônibus paralelos ao Córrego Itaqueruna e Rio Itaquera. A 
região possui infraestrutura viária inadequada e parte da 
população em situação de vulnerabilidade, com presença 
de assentamentos sobre o Rio Itaquera em áreas de risco 
geológico e grandes espaços livres sem destinação de uso.
 
Objetivos
• Promover a recuperação e conservação ambiental dos 
cursos d´água e das áreas verdes; 
• Solucionar os problemas de saneamento ambiental, 

em especial esgotamento sanitário e manejo de águas 
pluviais (drenagem); 
• Promover a coleta e destinação de resíduos sólidos, 
de acordo com o Plano de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos da Cidade de São Paulo - PGIRS; 
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local, regional 
e de acordo com o Plano de Mobilidade de São Paulo - 
PLANMOB; 
• Promover o atendimento habitacional e a regularização 
fundiária  de acordo com as diretrizes do Plano Municipal 
de Habitação - PMH.   

Diretrizes
• Saneamento dos corpos d'água e tratamento paisagístico 
de suas margens, garantindo gestão colaborativa e 
trabalho de educação e cidadania junto a população 
residente do entorno;
• Estudo de implantação de parque linear ou caminhos 
verdes junto aos corpos d'água; 
• Cobertura de serviços de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, coleta e disposição adequada 
de resíduos sólidos e drenagem urbana por meio de 
mecanismos de baixo impacto;
• Implantação de transposições sobre os corpos d'água, 
conectando os espaços livres e equipamentos públicos;
• Estudo de intervenção para melhoria de acessos, 
qualificando vias com pavimentação padronizada 
(drenante, quando possível) e atendimento à 
acessibilidade universal, implementação de mobiliário 
urbano, iluminação pública e arborização adequados;
• Conclusão de conexão entre a Av. Deputado Dr. José 
Aristodemo Pinotti e a Estrada do Imperador;

• Conexão entre a Av. Deputado Dr. José Aristodemo 
Pinotti e a Av. José Pinheiro Borges (Nova Radial);
• Soluções adequadas de moradia à população residente 
em áreas de risco.
 
Secretarias Envolvidas
SMPED;SMDU;SEHAB;SIURB;SES;SVMA;SMT.

Atores Envolvidos
CET;SP Obras;Ilume.Sabesp.
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Subprefeitura SÃO MIGUEL PAULISTAID 207 | CENTRO DE SÃO MIGUEL

Descrição
Trata-se da área compreendida entre a Praça Padre Aleixo 
Mafra, Av. Marechal Tito, Rio Itaquera e linha férrea, 
onde se estabeleceu o setor comercial de São Miguel, 
de grande relevância para a Zona Leste, constituindo o 
núcleo urbanizado mais antigo e consolidado da região.   

Caracterização
A área que compreende a Capela de São Miguel Arcanjo, 
a igreja mais antiga da cidade de São Paulo, de 1622 e 
tombada pelo IPHAN, atualmente configura o ponto de 
convergência dos principais viários da região, a saber 
Av. São Miguel/ Marechal Tito e Av. Nordestina. O local 
apresenta trânsito conflituoso, onde transporte coletivo, 
de cargas, automóveis e pedestres compartilham o 
mesmo espaço, que é também muito próximo a Estação 
São Miguel da CPTM. 
Faz parte do perímetro a área de comércio popular de 

São Miguel, que atua como polo de atratividade para 
toda a região leste da cidade e municípios vizinhos. As 
vias, no entanto, apresentam problemas de acessibilidade 
e mobilidade, atualmente incompatíveis com o fluxo de 
uso do local, bem como os precários acessos aos bairros 
vizinhos. Faz parte do perímetro o Terminal urbano de 
São Miguel, que é atualmente subutilizado devido a não 
conclusão do viário paralelo ao Rio Itaquera, que seria seu 
principal acesso.
 
Objetivos
• Qualificar os espaços livres públicos, especialmente os 
vinculados aos equipamentos públicos, os vinculados aos 
pólos atrativos e os vinculados às centralidades; 
• Promover a conservação das paisagens e do patrimônio 
material e imaterial da região; 
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local, regional 
e de acordo com o Plano de Mobilidade de São Paulo - 
PLANMOB.   

Diretrizes
• Qualificação das vias com pavimentação padronizada 
(drenante, quando possível) e atendimento à 
acessibilidade universal, implementação de mobiliário 
urbano, iluminação pública e arborização adequados;
• Estudo de implantação de ciclovia;
• Preservação da Capela de São Miguel Arcanjo, bem 
como seu entorno, valorizando seu aspecto histórico e de 
proteção a paisagem;
• Estudo de viário alternativo como forma de reduzir o 
tráfego pesado na região do centro de São Miguel, com a 
redistribuição das linhas de ônibus, visando a valorização 

do espaço público para o pedestre e proteção ao 
patrimônio histórico da região;
• Qualificação da passagem sobre a linha férrea na Av. Dr. 
José Artur Nova, para que veículos, pedestres e ciclistas 
possam compartilhar o espaço com segurança;
• Estudo de implantação que promova a conexão entre os 
bairros Cidade Nitro e Parque Paulistano;
• Qualificação dos calçadões existentes, reorganizando a 
presença do comércio ambulante local;
• Estudo de viabilidade que promova a conexão entre as 
Avenidas: Deputado José Aristodemo Pinoti, Assis Ribeiro, 
Jacu Pêssego/ Nova Trabalhadores e São Miguel, com a 
transposição sobre a linha férrea. 

Secretarias Envolvidas
SMPED;SMSP;SIURB;SMT.

Atores Envolvidos
CET;SP Obras;SP TRANS;Ilume.
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Subprefeitura SÃO MIGUEL PAULISTAID 263 | VILA INÊS

Descrição
Localizada entre os distritos de Ermelino Matarazzo e 
Vila Jacuí, a área está entre as Ruas Abel Tavares e Assis 
Ribeiro. 
 
Caracterização
O perímetro abrange o núcleo Santa Inês e caracteriza-se 
pela infraestrutura inadequada, com população em setor 
de alta densidade e vulnerabilidade social. A área está 
inserida no contexto da microbacia do Córrego Mongaguá 
e foi determinada, segundo o Plano Diretor Estratégico, 
Lei nº16050/14, como ZEIS 1. 
 
Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais, especialmente de saúde, de educação, 
de assistência social e de abastecimento (por exemplo, 
feiras livres e mercados municipais); 

• Promover ações indutoras do desenvolvimento 
econômico local pela implantação de cursos 
profissionalizantes; 
• Solucionar os problemas de saneamento ambiental 
esgotamento sanitário e manejo de águas pluviais 
(drenagem); 
• Promover a coleta e destinação de resíduos sólidos, 
de acordo com o Plano de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos da Cidade de São Paulo - PGIRS; 
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local; 
• Promover a regularização fundiária e urbanística.   

Diretrizes
• Cobertura de serviços de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, coleta e disposição adequada 
de resíduos sólidos e drenagem urbana por meio de 
mecanismos de baixo impacto;
• Estudo de intervenção para melhoria de acessos 
intrabairro, qualificando vias com pavimentação 
padronizada (drenante, quando possível) e atendimento 
à acessibilidade universal, implementação de mobiliário 
urbano, iluminação pública e arborização adequados;
• Estudo de implantação de ciclovia;
• Promoção de melhorias na Rua Abel Tavares priorizando 
a acessibilidade, iluminação pública e travessias seguras 
para pedestres;
• Ampliação da oferta de transporte coletivo sobre pneus;
• Priorização de política habitacional de regularização 
fundiária. 

Secretarias Envolvidas
SMPED;SMS;SMADS;SMDU;SEHAB;SIURB;SES;SD-
TE;SMT;SME.

Atores Envolvidos
CET;SP Obras;SP TRANS;Ilume.Sabesp.

Caderno de Propostas dos Planos Regionais das Subprefeituras 



Subprefeitura SÃO MIGUEL PAULISTA

304Caderno de Propostas dos Planos Regionais das Subprefeituras 

ID 263 | VILA INÊS



305

Subprefeitura SÃO MIGUEL PAULISTAID 266 | AV. SÃO MIGUEL 

Descrição
A área compreende a extensão da Avenida São Miguel 
desde a subprefeitura Ermelino Matarazzo até o centro 
de São Miguel.                

Caracterização
A Avenida. São Miguel é uma via importante dentro da 
rede de mobilidade da Zona Leste, onde está prevista a 
implantação de corredor de ônibus como prolongamento 
do Corredor Celso Garcia, que conecta a região ao 
centro da cidade. Este, por sua vez, interligar-se-á ao 
corredor previsto para a Avenida Marechal Tito, que 
passa pelo centro de São Miguel e é o principal ponto 
de convergência dos viários da região, caracterizado 
pelo trânsito conflituoso na Praça Padre Aleixo Monteiro 
Mafra. No trecho em que a Av. São Miguel tem caixa 
viária larga e possui canteiro central, há presença de 
grandes estabelecimentos comerciais. Porém, entre a Rua 

Humberto Romani e a Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra, 
a via estreita-se e gera-se um gargalo. Nesse trecho, 
há, também, mudança na configuração dos lotes e nas 
calçadas, que são menores.   

Objetivos
• Promover ações indutoras do desenvolvimento 
econômico local pela geração de empregos e pelo 
estímulo ao comércio e serviços locais; 
• Qualificar os espaços livres públicos, especialmente 
os vinculados aos equipamentos públicos, os vinculados 
ao comércio, os vinculados ao transporte público e os 
vinculados às centralidades; 
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade regional e 
de acordo com o Plano de Mobilidade de São Paulo - 
PLANMOB.   

Diretrizes
• Qualificar as calçadas da Avenida São Miguel com 
pavimentação padronizada (drenante, quando possível), 
atendimento à acessibilidade universal, mobiliário 
urbano, iluminação pública e arborização;
• Implantar ciclovia;
• Viabilizar implantação do corredor de ônibus, proposto 
pelo Plano Diretor Estratégico -2014 (Lei nº 16.050/14) 
na Avenida São Miguel, tendo em vista que seu entorno 
é Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana 
Prevista, conforme o Zoneamento - Lei nº 16.402/16; 
• Garantir que desapropriações para implantação de 
corredores de ônibus sejam articuladas com projetos de 
interesse público e social, atendendo as demandas por 
equipamentos e espaços livres públicos;

• Implantar travessias seguras para pedestres ao longo de 
todo o percurso da avenida;
• Estudar conexão com a Avenida Jacu Pêssego/Nova 
Trabalhadores;
• Estudar viário alternativo como forma de reduzir o 
tráfego intenso na região do centro de São Miguel;
• Incentivar as atividades comerciais, prestação de 
serviços e geração de emprego locais.

Secretarias Envolvidas
SMSP;SDTE;SMT.

Atores Envolvidos
CET;SP Obras;SP TRANS;Ilume.
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Subprefeitura SÃO MIGUEL PAULISTAID 270 | ESTRADA DE MOGI DAS CRUZES 

Descrição
A área compreende a extensão do eixo viário da Rua 
Embira, da Estrada de Mogi das Cruzes e da Estrada 
Imperador, entre o cruzamento da Avenida Amador Bueno 
da Veiga com a Avenida São Miguel a Avenida Pires do Rio.         

Caracterização
Atualmente o eixo viário é servido por linhas de ônibus e 
tem previstas implantações de ciclovia no canteiro central 
e de corredor de ônibus. É uma das principais ligações 
entre as subprefeituras de Ermelino Matarazzo e  São 
Miguel Paulista na direção Leste-Oeste e apresenta forte 
caráter comercial e de serviços.
              
Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais de saúde, de educação, de assistência 
social, de cultura e de lazer e esportes; 

• Promover ações indutoras do desenvolvimento 
econômico local pela geração de empregos e pelo 
estímulo ao comércio e serviços locais; 
• Qualificar os espaços livres públicos os vinculados aos 
equipamentos públicos, os vinculados ao comércio, os 
vinculados ao transporte público, os vinculados aos pólos 
atrativos e os vinculados às centralidades; 
• Atender a demanda por espaços livres públicos de lazer 
e esporte; 
• Promover a recuperação e conservação ambiental dos 
cursos d´água; 
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local, regional 
e de acordo com o Plano de Mobilidade de São Paulo - 
PLANMOB; 
• Melhorar a segurança pública local.   

Diretrizes
• Promover melhoramentos do passeio público, através 
de calçamento, mobiliários e iluminação adequados, 
afim de incentivar os deslocamentos não motorizados e 
atividades de permanência;
• Garantir travessias seguras para pedestres;
• Articulação da rede viária através de eixos estruturais e 
promoção de transporte público; 
• Implantar corredor de ônibus, proposto pelo Plano 
Diretor Estratégico -2014 (Lei nº 16.050/14) na Estrada 
Mogi das Cruzes;
• Garantir que desapropriações para implantação de 
corredores de ônibus sejam articuladas com projetos de 
interesse público e social, atendendo as demandas por 
equipamentos e espaços livres públicos;
• Promover implantação de equipamentos públicos ao 

longo do eixo viário, a fim de gerar maior atratividade 
para região;
• Melhorar o sistema viário, garantindo conexões entre 
bairros e distritos vizinhos;
• Garantir a manutenção do caráter comercial da via após 
implantação de corredor de ônibus previsto;
• Estabelecer as atividades prioritárias que poderão 
beneficiar-se do Programa de Incentivos Fiscais, a ser 
instituído pela Lei nº 15.931/13.

Secretarias Envolvidas
SMPED;SMS;SMADS;SMSP;SMC;SEME;SIURB;SD-
TE;SVMA;SMT;SME.

Atores Envolvidos
SP Obras.
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Subprefeitura SÃO MIGUEL PAULISTAID 316 | AVENIDA MARECHAL TITO

Descrição
Localizado na porção norte do território da subprefeitura 
de Itaim Paulista, o perímetro compreende a Avenida 
Marechal Tito e seu entorno.   

Caracterização
A Avenida Marechal Tito configura-se como um dos 
eixos estruturadores da rede viária da Zonal Leste, seu 
percurso leste-oeste segue paralelo a orla ferroviária da 
Linha 12-Safira, desde o centro da subprefeitura de São 
Miguel Paulista e até o município de Itaquaquecetuba, 
sendo a única via contínua a atravessar o todo território 
da subprefeitura de Itaim Paulista. 

Corresponde ao trecho de extremo leste do eixo 
viário arterial  de ligação com o centro da cidade cuja 
extremidade oeste corresponde à Av. Celso Garcia, 
estando previsto para ele uma corredor de ônibus.

Além de sua importância na rede de mobilidade esta via 
é a principal centralidade da subprefeitura, com forte 
caráter comercial principalmente nas proximidades das 
estações de trem da CPTM.

A presença de grandes lotes de origem no seu período 
industrial, somados ao fluxo intenso de veículos e a 
própria orla ferroviária acabam por configurar nesta área 
uma grande barreira urbana, dificultando o acesso e a 
articulação com o distrito Jardim Helena (Subprefeitura 
de São Miguel Paulista) ao norte de Itaim Paulista.   

Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais; 
• Promover ações indutoras do desenvolvimento 
econômico local pelo estímulo ao comércio e serviços 
locais; 
• Qualificar os espaços livres públicos os vinculados às 
centralidades; 
• Solucionar os problemas de saneamento ambiental, em 
especial manejo de águas pluviais (drenagem); 
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade regional e 
metropolitana; 
• Promover o atendimento habitacional e a regularização 
fundiária.   

Diretrizes
• Promover melhoramentos do passeio público, através de 
calçamento, mobiliário urbano, arborização e iluminação 
adequados, a fim de incentivar os deslocamentos não 
motorizados e atividades de permanência;

• Minimizar os efeitos colaterias das desapropriações 
para implantação do corredor de ônibus, visando 
principalmente a manutenção do caráter de comécio 
local;
• Destinar usos para as áreas remanescentes das 
desapropriações por conta da implantação do corredor 
de ônibus;
• Garantir transposições para pedestres  ao longo do eixo 
da Avenida Marechal Tito bem como da Linha Férrea;
• Solucionar as questões habitacionais, especialmente 
nas áreas de maior vulnerabilidade social;
• Articular sistema de espaços livres e equipamentos 
públicos próximos a avenida Marechal Tito.

Secretarias Envolvidas
SMPED;SMADS;SMSP;SMC;SMDU;SEHAB;SIURB;SES;SD-
TE;SVMA;SMT.

Atores Envolvidos
FUNDURB;CET;COHAB;SP Obras;SP TRANS;SP TURIS;SP 
Urbanismo;Ilume.CPTM;EMTU;Sabesp.
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Subprefeitura SÃO MIGUEL PAULISTAID 320 | AVENIDAS NORDESTINA E PIRES DO RIO

Descrição
A área corresponde as Avenidas Nordestina e Pires do Rio, 
bem como seu entorno e o Cemitério da Saudade.    

Caracterização
A Av. Nordestina é um viário importante de ligação norte-
sul dentro da rede viária da Zona Leste, seu traçado é um 
dos mais antigos da região, que liga as estações São Miguel 
e Guaianases da CPTM. A Av. Pires do Rio, onde está 
prevista a implantação de corredor de ônibus, se conecta 
à Radial Leste. Ambas avenidas apresentam pontos de 
comércio local por toda sua extensão e o Cemitério da 
Saudade, localizado entre as duas, é o principal da região, 
que atende também os municípios vizinhos e atualmente 
está em superlotação.     

Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 

públicos sociais, especialmente de cultura; 
• Promover ações indutoras do desenvolvimento 
econômico local, especialmente pela implantação de 
cursos profissionalizantes e pelo estímulo ao comércio e 
serviços locais; 
• Qualificar os espaços livres públicos, especialmente os 
vinculados aos equipamentos públicos, os vinculados ao 
transporte público e os vinculados às centralidades; 
• Promover a coleta e destinação de resíduos sólidos, 
de acordo com o Plano de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos da Cidade de São Paulo - PGIRS; 
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local, regional 
e de acordo com o Plano de Mobilidade de São Paulo - 
PLANMOB.   

Diretrizes
• Implantação de equipamentos públicos a fim de gerar 
maior atratividade para região;
• Qualificação das vias com pavimentação padronizada 
(drenante, quando possível) e atendimento à 
acessibilidade universal, implementação de mobiliário 
urbano, iluminação pública e arborização adequados;
• Estudo de implantação de ciclovia;
• Estudo para mitigar os efeitos de eventuais 
desapropriações para construção de corredor de ônibus;
• Incentivo a política de cremação no Cemitério da 
Saudade.  

Secretarias Envolvidas
SMPED;SMSP;SMC;SIURB;SES;SDTE;SMT.
Atores Envolvidos
CET;SP Obras;SP TRANS;Ilume.

Caderno de Propostas dos Planos Regionais das Subprefeituras 



Subprefeitura SÃO MIGUEL PAULISTA

312Caderno de Propostas dos Planos Regionais das Subprefeituras 

ID 320 | AVENIDAS NORDESTINA E PIRES DO RIO



313

Subprefeitura SÃO MIGUEL PAULISTAID 322 | UNIÃO DE VILA NOVA

Descrição
Loteamento localizado ao norte do distrito de Vila Jacuí, 
entre a linha férrea da CPTM, a Rodovia Ayrton Senna, o 
parque Jacuí e a várzea do Rio Tietê, na divisa do município 
com Guarulhos.    

Caracterização
O bairro se consolidou após a retificação do Rio 
Tietê em seu trecho leste, deste momento diversos 
lotes foram regularizados pela CDHU, porém sem 
reconhecimento pelo município de São Paulo, o que 
acarretou na ausência de equipamentos e serviços 
municipais na área e infraestrutura inadequada. Por 
estar localizada na planície de inundação do Rio, a área 
é também conhecida como Jardim Pantanal, onde 
atualmente residem cerca de 40mil pessoas, com 
população em situação de alta vulnerabilidade em setor 
majoritariamente residencial. Há apenas uma linha de 

ônibus que opera no bairro, que apresenta alto índice de 
deslocamento não motorizado. Uma das barreiras que 
compõem a área é a linha férrea, onde está prevista a 
construção de uma estação de trem da CPTM, a estação 
União de Vila Nova.  

Boa parte da área está inserida no perímetro da APA 
Várzea do Rio Tietê, Lei Estadual n°5598/87, no contexto 
da microbacia do Córrego Jacú. O perímetro também 
abarca um remanescente histórico da região, a sede do 
Sítio Mirim, casa bandeirista do século XVII tombada pelo 
Condephaat e que atualmente encontra-se em péssimo 
estado de conservação, em ruínas. 

Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais, especialmente de saúde, de educação, 
de assistência social, de cultura e de lazer e esportes; 
• Promover ações indutoras do desenvolvimento 
econômico local pela implantação de cursos 
profissionalizantes; 
• Atender a demanda por espaços livres públicos de lazer 
e esporte; 
• Promover a conservação das paisagens e do patrimônio 
material e imaterial da região; 
• Promover a recuperação e conservação ambiental dos 
cursos d´água e das áreas verdes; 
• Solucionar os problemas de saneamento ambiental, 
em especial esgotamento sanitário e manejo de águas 
pluviais (drenagem); 
• Promover a coleta e destinação de resíduos sólidos, 
de acordo com o Plano de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos da Cidade de São Paulo - PGIRS; 
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local; 
• Promover o atendimento habitacional e a regularização 
fundiária  de acordo com as diretrizes do Plano Municipal 
de Habitação - PMH.   

Diretrizes
• Regularização e leis de incentivo para a implementação 
de estabelecimentos de comércio e serviço na região; 
• Programas de incentivo às cooperativas e ongs locais e 
instalação de um Ecoponto;
• Saneamento dos corpos d'água e tratamento paisagístico 
de suas margens, garantindo gestão colaborativa e 
trabalho de educação e cidadania junto a população 
residente do entorno;
• Implantação do Parque Linear Várzeas do Tietê junto ao 
perímetro da APA Várzea do Rio Tietê;
• Preservação do Sítio Mirim, valorizando seu aspecto 
histórico e de proteção a paisagem;
• Cobertura de serviços de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, coleta e disposição adequada 
de resíduos sólidos e drenagem urbana por meio de 
mecanismos de baixo impacto;
• Qualificação do espaço no baixio do viaduto Jacú 
Pêssego para uso cultural;
• Ampliação de equipamentos e atividades no Parque 
Jacuí, bem como instalação de um bicicletário;
• Reorientação de uso e ocupação atual considerando 
a integração entre desenvolvimento econômico, 
educacional, socioambiental e as funcionalidades 
hidrológicas e ecológicas das planície fluvial, articulando 
políticas públicas, setores e instâncias governamentais e 
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da sociedade civil;
• Estudo de intervenção para melhoria de acessos 
entre bairros e distritos vizinhos, qualificando vias com 
pavimentação padronizada (drenante, quando possível) 
e atendimento à acessibilidade universal, implementação 
de mobiliário urbano, iluminação pública e arborização 
adequados;
• Implantação de ciclovia;
• Qualificação da passagem sob a linha férrea;
• Ampliação da oferta de transporte coletivo sobre pneus;
• Priorização de política habitacional de regularização 
fundiária.

Secretarias Envolvidas
SDTE;SEHAB;SEME;SES;SIURB;SMADS;SM-
C;SMDU;SME;SMPED;SMS;SMT;SVMA.

Atores Envolvidos
CET;Ilume;SP Obras;SP TRANS.DAEE;CDHU;CPTM;Sabesp.
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Subprefeitura SÃO MIGUEL PAULISTAID 328 | LINHA FÉRREA 12-SAFIRA

Descrição
Estende-se sobre as subprefeituras de Ermelino Matarazzo, 
São Miguel Paulista e Itaim Paulista, compreendendo 
os arredores da linha férrea e incluindo a Rua Dr. Assis 
Ribeiro e a Avenida Marechal Tito, vias arteriais da região.        

Caracterização
Os muros de proteção da ferrovia configuram-se como 
uma barreira física e visual que, por conta das poucas 
travessias, tanto de veículos quanto de pedestres, 
dificultam a conexão entre os dois lados da linha férrea. 
Esse caráter de barreira é muitas vezes reforçado por 
avenidas estruturais paralelas ao seu percurso, tais como 
a Rua Dr. Assis Ribeiro e Avenida Marechal Tito. A Linha 
12 - Safira da CPTM é o principal transporte público da 
região, formando pequenos pólos comerciais próximos 
às suas estações. O sistema de transporte estimula o 
desenvolvimento das áreas próximas, entretanto, por 

vezes esse desenvolvimento envolve formação de favelas 
e ocupações precárias. 

Objetivos
• Promover ações indutoras do desenvolvimento 
econômico local; 
• Qualificar os espaços livres públicos; 
• Promover a conservação das paisagens e do patrimônio 
material e imaterial da região; 
• Solucionar os problemas de saneamento ambiental, em 
especial manejo de águas pluviais (drenagem) e controle 
de vetores (mosquitos,etc); 
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local; 
• Melhorar a segurança pública local.   

Diretrizes
• Articular os bairros e os equipamentos públicos 
próximos ao seu percurso, por meio de implantação de 
novas e qualificação de transposições existentes entre os 
dois lados da ferrovia;
• Promover melhoramentos do passeio público, por 
meio de ampliação e calçamento de passeios, ciclovia, 
mobiliário urbano, arborização e iluminação, visando 
qualificar a circulação de pedestres e ciclistas e incentivar 
a permanência; 
• Incentivar recuperação, preservação e uso do patrimônio 
histórico-cultural vinculado à ferrovia;
• Promover utilização de áreas sem uso pela concessionária 
da linha, como antigos pátios de manobras e estações, 
visando ao atendimento das demandas por equipamentos 
e espaços livres públicos;
• Garantir implantação de infraestrutura de drenagem 

eficiente, considerando a grande impermeabilização 
do solo e assoreamento dos córregos, a fim e evitar os 
constantes alagamentos na região;
• Solucionar as questões habitacionais conforme o Plano 
Municipal de habitação - PMH;
• Promover a qualificação paisagística das bordas da 
ferrovia, ampliando a permeabilidade visual e amenizando 
paisagística e graficamente o efeito de grande barreira 
dos muros.
     
Secretarias Envolvidas
SMPED;SMS;SMSP;SMDU;SEME;SIURB;SDTE;SMT.SMT.

Atores Envolvidos
FUNDURB;CET;SP Obras;SP Urbanismo;Ilume.USP;CETES-
B;CPTM;Sabesp;CONDEPHAAT.Ministério das Cidades.
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Subprefeitura SÃO MIGUEL PAULISTAID 352 | JARDIM LAPENNA

Descrição
Ao norte do distrito de São Miguel e próxima à Estação 
de trem São Miguel Paulista, localizada entre a Estação 
de Tratamento de Esgotos de São Miguel e a Av. Jacu-
Pêssego/Nova Trabalhadores.   

Caracterização
A área não possui infraestrutura adequada e parte 
da população encontra-se em situação de alta 
vulnerabilidade, com presença de assentamentos 
precários às margens do afluente do Rio Tietê. Há apenas 
três pontos de acesso ao bairro, sendo apenas um deles 
com passagem para automóveis, a saber: a passagem sob 
a linha férrea, que se dá pela alça de acesso da Av. Jacu 
Pêssego, com largura para apenas um automóvel circular 
por vez e sem calçadas; a passarela de pedestres sobre a 
linha férrea; e a entrada para a Estação São Miguel Paulista 
da CPTM. As vias, em sua maioria são precárias, muitas 

sem pavimentação e não há linhas de ônibus que operam 
no bairro, que apresenta alto índice de deslocamento não 
motorizado.
A única UBS da área funciona atualmente em local 
provisório, que é alvo de enchente assim como a CEI 
Lapenna.   

Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais, especialmente de saúde, de educação, 
de assistência social e de cultura; 
• Promover ações indutoras do desenvolvimento 
econômico local, especialmente pela implantação de 
cursos profissionalizantes; 
• Atender a demanda por espaços livres públicos de lazer 
e esporte; 
• Promover a recuperação e conservação ambiental dos 
cursos d´água e das áreas verdes; 
• Solucionar os problemas de saneamento ambiental, 
em especial esgotamento sanitário e manejo de águas 
pluviais (drenagem); 
• Promover a coleta e destinação de resíduos sólidos, 
de acordo com o Plano de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos da Cidade de São Paulo - PGIRS; 
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local; 
• Promover o atendimento habitacional e a regularização 
fundiária  de acordo com as diretrizes do Plano Municipal 
de Habitação - PMH.   

Diretrizes
• Regularização e leis de incentivo para a implementação 
de estabelecimentos de comércio e serviço na região; 

• Programas de incentivo às cooperativas e ONGs locais;
• Qualificação do espaço no baixio do viaduto Jacú 
Pêssego para uso cultural;
• Saneamento dos corpos d'água e tratamento paisagístico 
de suas margens, garantindo gestão colaborativa e 
trabalho de educação e cidadania junto a população 
residente do entorno;
• Cobertura de serviços de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, coleta e disposição adequada 
de resíduos sólidos e drenagem urbana por meio de 
mecanismos de baixo impacto;
• Estudo de intervenção para melhoria de acessos 
entre bairros e distritos vizinhos, qualificando vias com 
pavimentação padronizada (drenante, quando possível) 
e atendimento à acessibilidade universal, implementação 
de mobiliário urbano, iluminação pública e arborização 
adequados;
• Implantação de ciclovia;
• Melhoria do acesso do bairro ao Parque Jacuí;
• Qualificação da passagem sob a linha férrea;
• Ampliação da oferta de transporte coletivo sobre pneus;
• Priorização de política habitacional de regularização 
fundiária;
• Soluções adequadas de moradia à população residente 
em áreas de risco de inundação. 

Secretarias Envolvidas
SMPED;SMS;SMADS;SMC;SMDU;SEHAB;SIURB;SES;SD-
TE;SVMA;SMT;SME.

Atores Envolvidos
CET;COHAB;SP Obras;SP TRANS;Ilume.DAEE;Sabesp.
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Descrição
O perímetro compreende o trecho não canalizado do 
Córrego do Una. 

Caracterização
Região de fundo de vale do Córrego do Una, categorizada 
como área de risco geológico, onde há presença de 
ocupação consolidada nas margens do córrego e algumas 
áreas livres sem destinação de uso. Nas proximidades, 
há problemas de congestionamento na Rua Mohamad 
Ibrahin Saleh.
 
Objetivos
• Qualificar os espaços livres públicos; 
• Qualificar os parques existentes, resolvendo 
especialmente as questões de tratamento das bordas; 
• Promover a recuperação e conservação ambiental dos 
cursos d´água e das áreas verdes; 

• Promover a coleta e destinação de resíduos sólidos, 
de acordo com o Plano de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos da Cidade de São Paulo - PGIRS; 
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local.   

Diretrizes
• Saneamento do Córrego do Una e tratamento 
paisagístico de suas margens, garantindo gestão 
colaborativa e trabalho de educação e cidadania junto a 
população residente do entorno;
• Cobertura de serviços de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, coleta e disposição adequada 
de resíduos sólidos e drenagem urbana por meio de 
mecanismos de baixo impacto;
• Implantação de transposições sobre o Córrego;
• Estudo de intervenção para melhoria de acessos, 
qualificando vias com pavimentação padronizada 
(drenante, quando possível) e atendimento à 
acessibilidade universal, implementação de mobiliário 
urbano, iluminação pública e arborização adequados;
• Estudo de implantação de ciclovia;
• Implantação efetiva do Parque Linear Córrego do Una. 

Secretarias Envolvidas
SMPED;SMSP;SEME;SIURB;SES;SVMA;SMT.

Atores Envolvidos
SP Obras;Ilume.Sabesp.
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QUADRO ANALÍTICO REGIONAL - SÃO MATEUS

Introdução 

A Subprefeitura de São Mateus localiza-se no extremo leste 
do município de São Paulo, tendo como subprefeituras 
vizinhas: Sapopemba e Aricanduva a oeste, Itaquera a 
norte e Cidade Tiradentes a nordeste. Faz limite ao sul 
com o município de Mauá e dista poucas quadras de 
Santo André.

Composta por três distritos, São Mateus, São Rafael 
e Iguatemi, a região guarda até os dias de hoje 
especificidades territoriais internas que devem ser 
levadas em consideração no momento de planejar o 
desenvolvimento urbano para a área.

Sua ocupação urbana data da primeira metade do 
século XX, mas é com a industrialização do ABC na 
década de 1970 que se intensifica a ocupação do distrito 
de São Mateus, provavelmente pelo baixo valor dos 
terrenos somado à conivência do Poder Público com 
os loteamentos irregulares. Foi um período de intenso 
crescimento populacional na metrópole paulista e a zona 
leste do município, de maneira geral, recebeu grande 
contingente populacional.

É neste período que os outros dois distritos da 
subprefeitura, São Rafael e Iguatemi, passam a se 
caracterizar como parte da mancha urbanizada. No 
Parque São Rafael de maneira mais ordenada, na 
continuidade do loteamento de São Mateus, e nas demais 
áreas de maneira mais orgânica - mesclando regiões com 
resquícios de aspecto rural e regiões com precariedade de 
infraestrutura urbana e habitacional.

Na década de 1980 a relação com o ABC e também com 
a Zona Sul do município se estreita a partir da criação do 
corredor de trólebus nas avenidas Adélia Chofi e Oratório, 
corredor intermunicipal em funcionamento até os dias de 
hoje e responsável pelo efetivo deslocamento na região. 
O ponto final encontra-se no Terminal de São Mateus, na 
praça Felisberto Fernandes da Silva, importante nó de 
transporte público no extremo leste do município e para 
onde está prevista uma estação de monotrilho.

Em 2010 a Subprefeitura de São Mateus era responsável 
por um contingente populacional de 426.794 habitantes 
segundo o Censo do IBGE, representando 3,8% da 

população paulistana naquele ano, em área equivalente 
a 3,0% do Município, ou seja, em torno de 457km². A 
densidade demográfica média da subprefeitura é de 110,5 
habitantes por hectare, abaixo da média da zona leste 
(152,5 hab/ha) e pouco acima da municipal (102 hab/
ha). Internamente a densidade demográfica pode variar 
muito, chegando a superar 600 hab/ha em alguns setores 
censitários1, exigindo atenção para não se generalizar o 
diverso padrão de ocupação existente.

Essas diferenças populacionais são explicadas, em parte, 
pelas vias e loteamentos regulares que estruturaram a 
urbanização do território a partir das regiões mais centrais 
do município, em contrapartida à ocupação irregular de 
loteamentos clandestinos e outros tipos de assentamentos 
precários - que até os dias de hoje deixam a marca da 
irregularidade fundiária e urbanística na periferia como 
um todo. Por outra, as barreiras existentes no território, 
tais como faixas de servidão de infraestruturas (água, 
energia elétrica), glebas sem parcelamento, topografia 
acidentada e grande quantidade de nascentes e córregos 
da bacia do Aricanduva. Em grande proporção inserida 
nesta bacia, São Mateus possui a maioria das nascentes 
que contribuem para este rio.

Por fim, um último elemento marcante na subprefeitura é 
a Central de Tratamento de Resíduos Leste (CTL), destino 
da coleta de resíduos sólidos de 18 subprefeituras, 
que ocupa gleba com área de 1.881.710m² segundo a 
concessionária que o opera.

1. Censo IBGE 2010



Subprefeitura SÃO MATEUS

324Caderno de Propostas dos Planos Regionais das Subprefeituras 

DENSIDADE DEMOGRÁFICA, VULNERABILIDADE SOCIAL E POPULAÇÃO



Subprefeitura SÃO MATEUS

325Caderno de Propostas dos Planos Regionais das Subprefeituras 

Rebatimento da Legislação Urbanística na Subprefeitura
 
O PDE determina uma série de diretrizes ao 
desenvolvimento da cidade para os próximos 16 anos e se 
faz fundamental compreender quais são suas propostas 
para a subprefeitura de São Mateus.

Por se tratar de uma área com características urbanas 
muito distintas, a subprefeitura é composta por 
cinco Macroáreas, que buscam dar diretrizes para o 
desenvolvimento urbano de acordo com a ocupação 
existente, o desenvolvimento urbano e econômico 
desejado, e as características ambientais da região.

Na primeira faixa a oeste da subprefeitura, abrangendo 
bairros estruturados como Cidade IV Centenário, Jardim 
Tietê e Parque São Rafael, está demarcada a Macroárea 
de Redução da Vulnerabilidade Urbana, que possui, entre 
outros objetivos, fortalecer as capacidades de proteção 
social e incentivar a consolidação das centralidades de 
bairro existentes, melhorando a oferta e dando prioridade 
à implantação de serviços, comércios e equipamentos 
comunitários.

Na região que abrange bairros como Cidade Satélite 
Santa Bárbara, Jardim da Conquista, Vila Carrão, Jardim 
São Francisco e Jardim das Laranjeiras está definida a 
Macroárea de Redução da Vulnerabilidade Urbana e 
Recuperação Ambiental, para promoção da urbanização 
e regularização fundiária dos assentamentos urbanos 
precários, melhoria e complementação do sistema de 
mobilidade e minimização dos problemas existentes nas 

áreas de riscos geológico-geotécnicos e de inundações.

Com caráter de atenção ambiental ainda mais relevante 
está demarcada a Macroárea de Contenção e Qualificação 
Urbana e Ambiental em bairros como Jardim Nove de 
Julho, Chácara Vovó Carolina e Jardim Santo André, 
compreendendo áreas com diversos córregos, nascentes 
e de relevância ambiental, como o Morro do Cruzeiro. 
Dentre os objetivos para esta macroárea está o controle, 
qualificação e regularização das atividades não residenciais 
existentes, inclusive as industriais, em o anseio por 
proteger o meio ambiente ao mesmo tempo em que se 
contém a expansão urbana e promove a urbanização e 
regularização fundiária.

Com caráter eminentemente ambiental foi demarcada 
a Macroárea de Preservação dos Ecossistemas Naturais 
na área do parque em planejamento denominado 
Parque Natural Cabeceiras do Aricanduva, importante 
remanescente florestal da Mata Atlântica, rico em 
biodiversidade.

E por último, a mais dinâmica das macroáreas, a 
Macroárea de Estruturação Metropolitana (MEM) está 
demarcada nas proximidades da Avenida Adélia Chohfi, 
Parque São Lourenço e Avenida Ragueb Chofi até seu 
encontro com a Avenida Jacu-Pêssego, dentro do setor 
de eixos de desenvolvimento, com objetivo de promover 
transformações estruturais orientadas para o maior 
aproveitamento da terra urbana, ampliar a geração de 
empregos e renda e intensificar as atividades econômicas.
Exatamente por ter estes objetivos, a MEM em São Mateus 

teve como desdobramento na Lei de Zoneamento2 duas 
zonas predominantes: ZEU e ZPI-1, abrangendo também 
áreas de ZEIS 1, ZEIS 2 e uma pequena porção de ZC. 
11,53% do território da subprefeitura está demarcado por 
zonas que pretendem um maior dinamismo urbano. As 
áreas que permitem uso predominantemente industrial 
(ZPI-1 e ZPI-2) representam 3,79%, aumento considerável 
frente ao zoneamento anterior, de 2004, demonstrando o 
interesse em regularizar usos industriais já existentes em 
áreas como a Estrada Vovó Carolina e proximidades da Rua 
Particular Timão, que deverão estar em conformidade com 
as questões ambientais da área em que estão inseridas.

Ainda dentro do ideal de dinamização dos usos e 
da economia, São Mateus possui três porções do 
território demarcadas como Perímetro de Incentivo ao 
Desenvolvimento Econômico reiterados pelo PDE: no 
Parque São Lourenço; próximo à Avenida Mateo Bei; e em 
área ao sul do distrito de São Rafael, próximo à Avenida 
Jacu-Pêssego.

Do ponto de vista da habitação de interesse social, 23,06% 
do território foi demarcado como ZEIS 1, indicando 
interesse em regularizar áreas de ocupação irregular 
e garantir o direito à moradia, que junto com as áreas 
como foco em provisão habitacional (ZEIS 2, 7,01%, e 
ZEIS 5, 0,95%) são regiões propícias para o atendimento 
habitacional em consonância com o Plano Municipal de 
Habitação ora em elaboração pela SEHAB.

2. Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo – Lei Municipal 
16.402/2016
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No aspecto ambiental, o zoneamento aponta áreas 
generosas de ZEPAM (17,4%) e ZPDS (6,1%), abrangendo 
áreas de parques, de proteção e de desenvolvimento 
sustentável. A ocupação destas áreas, assim como das 
demais, deve estar alinhada com diretrizes do Plano 
Municipal da Mata Atlântica, de responsabilidade da 
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente 
- SVMA, que realizou mapeamento de remanescentes 
florestais de Mata Atlântica indicando áreas de relevância 
para o meio ambiente, valendo destaque para o que 
foi denominado Corredor Ecológico Urbano Carmo-
Nascentes do Aricanduva. 

Do ponto de vista da estruturação urbana, outro plano 
de fundamental importância é o Plano Municipal de 
Mobilidade de São Paulo - PlanMob3 que, além de 
diretrizes para a mobilidade ativa, propõe uma série 
de intervenções para a melhoria do transporte público 
em consonância com o planejamento municipal e 
metropolitano, agregando o planejamento estadual do 
Metrô e da EMTU.

Entre as principais ações previstas no Plano de Mobilidade 
para a subprefeitura de São Mateus está a expansão 
do Terminal Metropolitano de São Mateus para melhor 
acomodar os ônibus municipais e metropolitanos, a linha 
de monotrilho prevista no eixo da Avenida Sapopemba e 
Avenida Ragueb Chohfi, e diversos corredores de ônibus, 

3. Decreto nº 56.834 de 24 de fevereiro de 2016

como ao longo das avenidas Aricanduva, Ragueb Chohfi, 
Sapopemba e Arquiteto Vilanova Artigas em prazos curto, 
médio e longo.

Caracterização 

São Mateus apresentou expressivo crescimento 
populacional entre as décadas de 1960 e 1980, 
principalmente no distrito de São Mateus, quando a 
população passou de 47.833 para 118.421 habitantes, 
e no distrito de São Rafael, cuja população de 6.107 
habitantes, que era praticamente rural, passa a ser 
composta por 70.443 pessoas.

No distrito de Iguatemi pode-se dizer que o incremento 
populacional mais expressivo se deu na década de 
1990, segundo os dados dos Censos do IBGE, quando a 
população passa de 59.820 para 101.780 habitantes.

A taxa de crescimento populacional da subprefeitura 
continua em expansão superior à média do município4, 
mas reduziu no distrito de São Mateus (apenas 0,02 
entre os Censos de 2000 e 2010), reiterando o padrão de 
crescimento das franjas urbanas.

A densidade demográfica na subprefeitura varia muito, 
apresentando a média ligeiramente acima da municipal5, 

4. Taxa de crescimento populacional do município entre os Censos IBGE 
de 2000 e 2010: 0,76
5. Densidade demográfica para o Município de São Paulo em 2010 
segundo o Censo IBGE: 102 habitantes por hectare

sendo necessário atentar para as diferentes situações 
internas.

De maneira geral, o distrito de Iguatemi e as porções leste 
e sul do distrito de São Rafael apresentam densidade 
populacional abaixo de 100 hab/ha, devido às áreas de 
menor ocupação humana, assim como a área industrial 
do Parque São Lourenço e a rua comercial Mateo Bei 
em São Mateus, por apresentarem poucas residências. 
Por outro lado, porções expressivas de São Mateus e São 
Rafael (51% em ambos) apresentam densidade entre 
100 e 300 hab/ha. Por sua vez,  o distrito menos denso, 
Iguatemi, alcança até 400 hab/ha no Jardim da Conquista. 
Outras áreas pontuais ultrapassam os 600 hab/ha6, 
claramente em situações de adensamento excessivo, 
no geral indicando áreas de ocupações irregulares com 
déficit de infraestrutura urbana.

Segundo a SEHAB, 11,5% dos domicílios da subprefeitura 
estavam localizados em favelas em 20107, sendo no 
distrito de São Rafael o índice mais alto: 14,4%. Além das 
favelas, existem ainda outras situações de precariedades 
habitacionais na subprefeitura, como os loteamentos 
irregulares desprovidos de infraestrutura urbana e os 
núcleos com urbanização parcial. Isso sem mencionar os 
dados de entorno dos domicílios levantados pelo IBGE no 
Censo de 2010, que indicam grande número de domicílios 

6 Censo IBGE 2010
7. Gráfico 3 do capítulo Moradia e uso do solo do DataSub da subprefeitura 
de São Mateus. Material de apoio para a Revisão Participativa dos Planos 
Regionais das Subprefeituras elaborado em 2016 pela SMDU.
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sem calçadas no distrito de São Rafael, assim como a 
existência de esgoto a céu aberto em determinadas áreas, 
como Vila Bela e Parque das Flores. 

O desafio da intervenção nestas áreas de precariedade 
habitacional e urbana estão expressas na dimensão 
proporcional das ZEIS 1 e ZC-ZEIS na subprefeitura, 
instrumentos para facilitar a intervenção urbana nestas 
áreas, e também na construção do Plano Municipal de 
Habitação que está em andamento.

A rede de coleta de esgoto apesar de ter sido ampliada nos 
anos 2000 permanecia sem atender 13% dos domicílios 
segundo o Censo 2010, e no distrito de São Rafael a cifra 

daqueles não conectados à rede de água representava 
7,7% dos domicílios8.

A universalização do saneamento ambiental através de 
sistemas de abastecimento de água, com qualidade e 
sem interrupções; esgotamento sanitário, em especial 
tratamento e disposição final adequados; manejo das 
águas pluviais, compreendendo desde o transporte, 
detenção, retenção, absorção e o escoamento; limpeza 
pública urbana, desde a coleta, inclusive a coleta seletiva, 
o transporte, o transbordo, o tratamento e a destinação 

8. Dados do levantamento de Entorno dos domicílios constantes do 
Censo 2010 IBGE

final dos resíduos domiciliares, da varrição e limpeza de 
logradouros e vias públicas, está distante da realidade 
encontrada na subprefeitura, apesar da relevância 
ambiental da região para o contexto metropolitano.

A Subprefeitura São Mateus encontra-se inserida em duas 
bacias hidrográficas: bacia do Ribeirão Oratório, na região 
do Parque São Rafael, e bacia do Rio Aricanduva, em todo 
o restante da subprefeitura.

A bacia do Aricanduva, estende-se desde as cabeceiras 
em São Mateus até a subprefeitura da Mooca, sendo o rio 
de mesmo nome um dos principais afluentes do Rio Tietê. 
Encontram-se nesta região diversas de suas nascentes e 
cabeceiras, não havendo área na subprefeitura que diste 
mais de 600 metros de um corpo d’água9, sendo que no 
distrito de Iguatemi e na metade oeste do distrito de São 
Rafael essa distância frequentemente não chega aos 200 
metros. Trata-se, portanto, de local de extrema relevância 
hídrica para a metrópole.

Conciliado com este tema está a preservação dos 
elementos de vegetação. Segundo levantamento recente 
da SVMA realizado para a elaboração do Plano Municipal 
da Mata Atlântica, a subprefeitura apresenta 391 ha de 
Mata Ombrófila Densa e 130 ha de Bosque Heterogêneo, 
que embora a Mata Atlântica não esteja completamente 
preservada enquanto bioma, é relevante para a 
preservação ambiental.

9 Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica em 2012

Participação de domicílios em favelas. Participação dos domicílios sobre o total de domicílios do território

Fonte: Secretaria Municipal de Habitação (SEHAB)
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Estas áreas de vegetação densa mais expressiva 
encontram-se predominantemente no distrito de 
Iguatemi, com especial concentração na área demarcada 
pelo PDE para a implantação do Parque Natural Cabeceiras 
do Aricanduva, e na porção oeste do distrito de São Rafael, 
em áreas como o Morro do Cruzeiro, também demarcado 
pelo PDE para a implantação de parque.

Dos cinco parques existentes na subprefeituras, dois deles 
apresentam resquícios de Mata Atlântica: Guabirobeira e 
Jardim da Conquista. Estes dois parques possuem grande 
dimensão e entradas pontuais, assim como o Parque Aterro 
Sapopemba, criado em uma antiga área de aterro sanitário que 
hoje oferece áreas para práticas esportivas, como caminhada.

Os dois parques anteriormente citados possuem mais 
equipamentos para o lazer, como playground, quiosques 
e churrasqueiras. O Parque Jardim da Conquista é 
composto no total por cinco áreas separadas entre si, mas 
que compõe um único parque.

Já o Parque Nebulosas e o Parque Linear da Integração 
Zilda Arns possuem características mais urbanas e a 
entrada não é controlada. São importantes áreas de estar, 
lazer e prática de esportes no distrito de São Mateus, 
estendendo-se e com continuação na subprefeitura de 
Sapopemba.

Além dos parques e das áreas de mata nativa existente, 

a permanência de usos rurais na subprefeitura também 
auxilia a manutenção de altos índices de cobertura vegetal 
por habitante na subprefeitura (43,6m² por pessoa, contra 
23,3m² por pessoa na média da macrorregional Leste 2), 
colabora para a produção de alimentos no município, 
para a segurança alimentar, e pode propiciar atividade 
econômica de baixo impacto ambiental e ganhos sociais.

Atualmente o setor que mais emprega de maneira regular 
no território da subprefeitura é o comércio varejista 
(31%), mas a indústria representa papel importante, 
sendo responsável por 29,5% dos empregos formais. 

De todas as formas, é importante ressaltar a quase 
inexistência de empregos formais nesta região. Enquanto 
no município, para cada 100 habitantes, existem 41 
empregos, em São Mateus existem apenas 910. 

Estes dados, porém, não justificam que não ocorra 
atividade econômica na região, o que pode ser verificado 
em campo e em outras pesquisas, como por exemplo na 
Pesquisa Origem-Destino do Metrô de 2007, que aponta 
uma série de dados interessantes. Por exemplo, em 
zonas do distrito de Iguatemi e na porção leste de São 
Rafael, de todos os empregos existentes, mais de 25% 
eram realizados na própria residência, independente da 
formalidade. Ou seja, diversas atividades econômicas 
estão ocorrendo no território de maneira informal, na 

10 Dados retirados do DataSub das subprefeituras de São Mateus. 
Material de apoio para a Revisão Participativa dos Planos Regionais das 
Subprefeituras elaborado em 2016 pela SMDU. Origem da informação: 
IBGE, Censo 2010; Ministério do Trabalho e Emprego, RAIS.

Empregos formais por habitante. Exclui Administração Pública; População em Idade Ativa, acima de 10 anos

Fonte: IBGE, Censo Demográfico; Ministério do Trabalho e Emprego - Rais
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residência ou fora dela. Essa mesma pesquisa indica 
também, por amostragem, que no distrito de São Rafael 
mais de 25% dos vínculos empregatícios são do tipo 
assalariado sem carteira de trabalho.

Estes são alguns dos fatores que levam à situação na qual 
São Mateus, apesar de representar 3,8% da população 
do município, não chega a representar 2% do total de 
rendimentos11. Fato que também fica claro ao analisar o 
IDH, índice composto pelos fatores longevidade, educação 

11 Dados retirados do DataSub das subprefeituras de São Mateus. 
Material de apoio para a Revisão Participativa dos Planos Regionais das 
Subprefeituras elaborado em 2016 pela SMDU. Origem da informação: 
IBGE, Censo 2010; Ministério do Trabalho e Emprego, RAIS.

e renda, para o qual esta da subprefeitura apresenta 
índices levemente inferiores à média municipal nos dois 
primeiros fatores e uma diferença brutal no terceiro12. 
O rendimento nominal mensal médio por domicílio era 
de R$1500 no distrito de São Mateus, R$1210 em São 
Rafael e R$1200 em Iguatemi no Censo 201013, sendo que 
nenhum setor censitário ultrapassa a média de 10 salários 
mínimos e apenas no distrito de São Mateus algumas 

12 Gráfico 7 do capítulo Indicadores sociais e demográficos do DataSub 
da subprefeitura de São Mateus. Material de apoio para a Revisão 
Participativa dos Planos Regionais das Subprefeituras elaborado em 
2016 pela SMDU.
13 Dados retirados da tabela 4.20.7.5 dos Resultados do Universo por 
município de São Paulo do Censo 2010.

áreas ultrapassam 6 salários mínimos de média14.

Quanto à educação, em São Mateus existem 5 escolas de 
ensino técnico, sendo quatro delas no distrito de mesmo 
nome e uma no distrito de Iguatemi, nas proximidades 
da Avenida Ragueb Chohfi. As taxas de frequência nos 
estabelecimentos de ensino são muito próximas à média 
municipal nas idades de 6 a 17 anos, mas para o ensino 
infantil observa-se frequência inferior à média e grande 
demanda por creches.

De toda a demanda por creches da macrorregional Leste 2 
(16.814), cerca de um terço encontra-se na subprefeitura 
de São Mateus (5.432), fato este que colabora para a 
vulnerabilidade destas crianças e dificuldade dos pais 
(especialmente mães) em se colocar no mercado de 
trabalho. 

Os 3 CEUS existentes (São Rafael, São Mateus e Alto 
Alegre) são responsáveis em grande parte pelas atividades 
culturais que ocorrem na região. Além deles, os outros três 
equipamentos de cultura existentes são: Ponto de leitura 
(São Rafael) gerido pela Prefeitura, Casa de Cultura São 
Mateus, e Casa de Cultura Parque São Rafael, inaugurada 
em 2016.

Do ponto de vista da saúde, o distrito de São Mateus 
é sem dúvidas o melhor atendido. É o único que conta 
com leitos SUS, em média acima da municipal (1,73 para 
cada mil habitantes, contra 1,53). É também o único 
dos distritos que apresenta o coeficiente de cobertura 

14 Salário mínimo em 2010: R$ 510,00.

Índice de Desenvolvimento Humano do Município, 2000 e 2010

Fonte: IPEA/ PNUD/ Fundação João Pinheiro
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na atenção básica em saúde, 1 UBS para cada 20.000 
habitantes, dentro do preconizado pela Secretaria 
Municipal de Saúde15.

Já do ponto de vista da assistência social, há demanda por 
CRAS em todos os distritos, sendo que muitas vezes esta 
demanda é espacialmente coincidente com a demanda 
por CEI e por vezes também com UBS16.

15 DATASUB, 2016
16 Os dois parágrafos referem-se a informações constantes do capítulo 
Acesso a Serviços do DataSub da subprefeitura de São Mateus. 
Material de apoio para a Revisão Participativa dos Planos Regionais das 
Subprefeituras elaborado em 2016 pela SMDU.

Não por acaso, estas demandas frequentemente estão 
localizadas em áreas de maior vulnerabilidade social, 
déficit de infraestrutura urbana e onde há maior incidência 
de crianças e adolescentes de até 14 anos17.

Quanto à infraestrutura viária e mobilidade urbana, as 
condições da subprefeitura deixam muito a desejar, ainda 
que diversas intervenções tenham sido feitas nos últimos 
anos.

17 Ver mapa 2 do capítulo Indicadores sociais e demográficos do 
DataSub da subprefeitura de São Mateus. Material de apoio para a 
Revisão Participativa dos Planos Regionais das Subprefeituras elaborado 
em 2016 pela SMDU.

Apesar da subprefeitura contar com importantes vias 
estruturais em escala estadual e metropolitana, como 
as avenidas Aricanduva, Jacu-Pêssego, Adélia Chohfi 
e Ragueb Chohfi, são poucas as vias de ligação entre 
distritos, bairros e centralidades do município, bem como 
vias coletoras, ambas de fundamental importância para a 
mobilidade dos bairros.

O que se observa é uma malha fragmentada, com pouca 
continuidade viária e muitas vezes estreita, fatos que 
acabam por dificultar as conexões e sobrecarregam as 
vias estruturantes existentes, tanto para a mobilidade em 
modal individual (automóveis) como coletivo (ônibus) e 
também para o transporte de cargas.

O tempo médio de deslocamento pelo modo coletivo 
(metrô, trem, ônibus, transporte fretado, transporte 
escolar e vans/microônibus/lotação) levantado pela 
Pesquisa Origem-Destino de 200718 indica grande 
variação de tempo, mas apenas em uma das Zonas OD 
mais próximas à Avenida Aricanduva (denominada zona 
Rio Claro) o tempo era inferior a 1 hora (48 minutos), 
atingindo até 78 minutos de tempo médio em uma Zona 
OD do Iguatemi.

18 A Pesquisa Origem-Destino (O/D) é realizada desde 1967 na Região 
Metropolitana de São Paulo pelo Metrô e Secretaria de Transportes 
Metropolitanos e tem por objetivo o levantamento de informações 
atualizadas sobre as viagens realizadas pela população da metrópole 
em dia útil típico. Constitui-se no principal instrumento de coleta 
de informações sobre viagens, servindo de base para os estudos de 
planejamento de transporte. Fonte: Relatório Síntese da Pesquisa 
Origem e Destino 2007

Coeficiente de cobertura na atenção básica em saúde. Uma UBS para cada 20.000 habitantes

Fonte: SMS/ Coordenadoria de Epidemiologia e Informação - Ceinfo
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Segundo dados levantados pelo Censo de 2010, o 
deslocamento diário casa-trabalho é superior a uma hora 
para ao menos 32% da população em todas as áreas de 
ponderação, ultrapassando os 55% em regiões como 
a porção leste do distrito de São Rafael, no Jardim da 
Conquista e na porção a leste da Avenida Bento Guelfi, no 
distrito de Iguatemi. Quando observada a população cujo 
tempo ultrapassa as duas horas para este deslocamento, 
a pesquisa aponta 11,6%, sendo que em todas as áreas de 
ponderação do distrito de Iguatemi a cifra é no mínimo 
levemente superior a esta média, tendo a pior situação 
na região do Jardim da Conquista, com 21,5% das pessoas 
nesta condição. A porção leste do distrito de São Rafael 
também aponta áreas em que até 17% da população 
encontra-se nesta situação. Apenas no distrito de São 
Mateus nenhuma área ultrapassa 10% da população com 
este tempo de deslocamento habitual em 2010, porém 
ainda assim é um dado que requer atenção.

Ao longo dos últimos anos, algumas medidas foram 
tomadas para melhorar a mobilidade urbana da região, 
como a instalação de faixas exclusivas na Avenida 
Aricanduva, fato que deve contribuir para a queda do 
tempo de deslocamento, e outras estão previstas tanto 
para a melhoria viária quanto do transporte público, 
conforme indicado no PlanMob19, como a ampliação do 
Terminal de São Mateus, a implantação de corredores 
de ônibus e a inauguração de diversas estações de 
monotrilho da linha 15-Prata do Metrô.

19 Plano Municipal de Mobilidade de São Paulo - decreto nº 56.834 de 
24 de fevereiro de 2016

É preciso frisar que além da latente necessidade de suprir 
a demanda por transporte público mais eficiente, a pouca 
oferta de empregos formais na região é um dos motivos 
que leva grande parcela da população a se locomover 
por grandes trajetos todos os dias até seus postos de 
trabalho, tratando-se, portanto, de uma questão não 
apenas de mobilidade, mas também de desenvolvimento 
econômico e urbano.

Desafios da Subprefeitura

São Mateus, assim como a grande maioria das 
subprefeituras periféricas, é marcada pela precariedade 
urbana e altos índices de vulnerabilidade social. Incorpora 
ainda diversos elementos ambientais relevantes, estrutura 
viária pouco compatível com a densidade de algumas 
regiões, e economia formal pouco desenvolvida.

Melhorar a qualidade de vida da população, principalmente 
nas áreas de maior vulnerabilidade, é um dos grandes 
desafios postos para o planejamento urbano. Compatibilizar 
o atendimento habitacional para famílias em situações 
precárias de moradia de acordo com o Plano Municipal 
de Habitação, assim como promover a regularização 
fundiária de interesse social, regularização urbanística 
de assentamentos precários e o cumprimento da função 
social da propriedade são fundamentais para atender o 
direito à moradia digna.

A melhoria da oferta e acesso a equipamentos públicos, 
principalmente de assistência social, educação e saúde, 
mas também de esportes, lazer e cultura, seja pela 

provisão de novos equipamentos e vagas, mas também 
pela melhoria da conectividade viária, transporte público, 
calçadas e qualificação dos trajetos com mobiliário urbano 
e acessibilidade universal.

O desafio do incremento da renda e dos empregos é 
outro tema de extrema relevância. Apesar da evolução 
em relação à longevidade e escolaridade, a renda ampliou 
muito pouco entre os anos 2000 e 2010 e permanece 
muito abaixo da média municipal. Qualificar e fortalecer 
as centralidades, incentivando o convívio e permanência 
nos espaços onde há mais oferta de comércio e serviços, 
a fim de potencializar esses usos e dinamizar a economia 
da região se faz fundamental nesse cenário.

A diversificação e ampliação de atividades geradoras 
de emprego são essenciais, assim como potencializar 
a atividade econômica que já ocorre, dando suporte 
para que as iniciativas locais se desenvolvam e possam 
regularizar-se.

A indústria existente na região, e em expansão, encontra 
agora suporte no Zoneamento para se desenvolver 
regularmente em mais áreas, devendo atender a requisitos 
ambientais da localidade em que está inserida, aliando 
a preservação ambiental de remanescentes de Mata 
Atlântica, córregos e nascentes com o desenvolvimento 
urbano e crescimento econômico.

A regularização urbanística e fundiária, não apenas 
de interesse social, e a atualização da base cadastral 
se faz fundamental nesse sentido de propiciar o 
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desenvolvimento econômico e urbano regular: uma 
área de aproximadamente 20.620 hectares seguem 
em cadastro de quadras rurais juntos à Prefeitura20, 
abrangendo grandes dimensões principalmente dos 
distritos de Iguatemi e São Rafael, onde se observam 
atividades rurais até industriais, passando pelo uso 
residencial, predominantemente de baixo padrão.

O fato do cadastro ser rural indica que estas áreas não 
foram devidamente loteadas para abrigar o uso urbano, 
sendo o déficit de infraestrutura e equipamentos 
públicos fruto disto. Por isso, como estas áreas não são 
consideradas urbanas pelo cadastro, a instalação regular 
de usos urbanos torna-se complicada, dificultando o 
dinamismo econômico e a instalação de postos formais 
de emprego.

É necessário portanto encarar a dificuldade burocrática 
da regularização tanto fundiária quanto urbanística com 
olhos para o desenvolvimento urbano local, de maneira 
sustentável e aliado com uma possível manutenção 
das atividades rurais e especialmente com a proteção 
ambiental requerida pelo local em que se encontra.

A Mata Atlântica apresenta ainda importantes manchas 
de mata ombrófila densa no território de São Mateus. 
A preservação dessas áreas é de extrema importância 

20 Dado extraído a partir de arquivo disponível para download na 
Plataforma GeoSampa, da SMDU, com informações da Secretaria 
Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico (SF). Área 
calculada a partir de dados referentes ao mês de outubro de 2016.

para a metrópole como um todo, podendo o território 
ser caracterizado como área prestadora de serviços 
ambientais. Da mesma forma, é conveniente para a 
metrópole que se incentivem altas taxas de permeabilidade 
do solo e a produção alimentar.

A drenagem é outro dos pontos que não se pode deixar 
de evidenciar. O território de São Mateus é extremamente 
irrigado por nascentes e córregos. Preservá-los, tanto 
em áreas de caráter não urbano, quanto promovendo 
a qualificação urbana e ambiental dos mesmos é 
imprescindível. Salvaguardar a qualidade da água é 
primordial, e para isso ações no sentido de implantar a 
infraestrutura de saneamento ambiental, universalizando 
a coleta e tratamento de esgoto, são urgentes. A drenagem 
urbana precisa ser melhorada, idealmente adotando 
em conjunto técnicas tradicionais e de baixo impacto, 
ampliando a absorção local das águas. Aliar essa situação 
geográfica característica de São Mateus com a ampliação 
das áreas verdes e espaços livres de lazer pode ser um 
dos caminhos, pois a solução deve ser sistêmica e abordar 
toda a complexidade urbana existente, e não responder 
pontualmente aos problemas, como frequentemente 
ocorre com a construção tradicional dos piscinões, 
verdadeiras barreiras urbanas.

As conexões viárias e a mobilidade devem ser abordadas 
em consonância com o Plano Municipal de Mobilidade 
de São Paulo, dando prioridade ao transporte coletivo 
e à mobilidade ativa. As diversas barreiras existentes no 
território (piscinões, faixas de transmissão, grandes glebas 
sem parcelamento), a ocupação sem prévio loteamento, a 

topografia acidentada de certas regiões e os vários corpos 
d’água complexificam e dificultam as soluções que devem 
ser dadas neste sentido, exigindo abordagem criativa que 
contemple as particularidades locais.

A estruturação de um sistema de mobilidade urbana 
com enfoque no transporte público e na estruturação 
de seus eixos, com qualificação do espaço público para 
passagem e permanência, em conjunto com incentivos 
que o Plano Diretor Estratégico e o Zoneamento oferecem 
para as zonas de estruturação urbana podem modificar 
a dinâmica de certas regiões nos próximos anos, 
qualificando e consolidando centralidades como locais 
de desenvolvimento econômico com oferta de comércio, 
serviços e equipamentos públicos. Em escala mais local, o 
mesmo se anseia para o interior dos bairros.

Diretrizes da Subprefeitura

Em decorrência dos desafios acima expostos, as diretrizes 
para esta subprefeitura são:

• Ampliar e qualificar o viário estrutural existente e 
implantar os corredores de ônibus, conforme Plano 
Municipal de Mobilidade Urbana de São Paulo – 
PLANMOB;
• Qualificar e fortalecer as centralidades e incentivar a 
diversificação e ampliação de atividades geradoras de 
emprego;
• Ampliar a oferta e acesso aos equipamentos públicos;
• Qualificar o espaço público, favorecendo pedestres e 
transporte não motorizado e a permanência em locais 
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dotados de mobiliário urbano de estar e lazer;
• Ampliar a cobertura de abastecimento de água com 
qualidade e sem interrupções; a coleta, tratamento 
e disposição adequada dos efluentes, as redes de 
águas pluviais; e a coleta, tratamento e disposição final 
adequada dos resíduos sólidos, conforme o Plano de 
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Município de 
São Paulo – PGIRS;
• Recuperar e conservar nascentes, cursos d’água e 
cobertura vegetal;
• Preservar os remanescentes de Mata Atlântica no 
território;
• Incentivar a produção agroecológica de alimentos;
• Prover habitação de interesse social para a população 
em situação de vulnerabilidade social de acordo com as 
diretrizes do Plano Municipal de Habitação - PMH;
• Incentivar a regularização fundiária e urbanística com 
provisão de infraestrutura adequada;
• Realizar a atualização da base cadastral, pois várias 
quadras encontram-se como rurais, principalmente 
dos distritos de Iguatemi e São Rafael, dificultando o 
desenvolvimento econômico e urbano regular.
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LEI DE PARCELAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO (LEI NO 16.402/16)  
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Subprefeitura SÃO MATEUSID 70 | PARQUE LINEAR NASCENTES DO ARICANDUVA

Descrição
O perímetro compreende as margens esquerda e direita do 
Rio Aricanduva, estendendo-se de divisa entre Município 
de Ferraz de Vasconcelos, região onde encontra-se a 
nascente deste mesmo rio, a Estrada do Iguatemi. 
O perímetro compreende também a Ocupação Gráficos, 
localizada às margens do Rio Aricanduva. 
     
Caracterização
O perímetro está compreendido na Macrozona de 
Proteção e Recuperação Ambiental, demarcada pelo 
Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo 
(PDE, Lei Nº16.050/2014) e, assim sendo, deve prezar 
pela manutenção dos serviços ambientais prestados 
pelos sistemas ambientais existentes, pela proteção da 
biodiversidade e pela compatibilização de uso do solo 
urbano com as condicionantes ambientais, topográficas e 
geológicas locais, por exemplo.

Em relação a isso, segundo o Plano Municipal da Mata 
Atlântica (PMMA) do Município de São Paulo, a localidade 
demarcada abriga remanescentes do bioma Mata 
Atlântica. Além disso, a região está demarcada como 
ZEPAM pela Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do 
Solo do Município de São Paulo (Lei Nº16.402/2016) e, 
segundo o Plano Diretor Estratégico do Município de São 
Paulo, encontra-se em fase de desenvolvimento o Parque 
Municipal Nascentes do Aricanduva, o qual participa da 
proposta de Corredor Ecológico Urbano Carmo - Nascentes 
do Aricanduva desenvolvido pela Secretaria Municipal do 
Verde e do Meio Ambiente (SVMA) no âmbito do Plano de 
Manejo do Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo 
(PNMFC).

O perímetro contempla também a existência de 
assentamentos precários, os quais permeiam os 
remanescentes vegetais de importância desta região, 
estando alguns deles instalados em áreas de topografia 
acidentada, próximos a cursos d’água e, inclusive, em áreas 
de risco, tal como evidencia o Plano Diretor Estratégico. 
A precariedade manifestada a partir da relação entre 
assentamentos precários, topografia acidentada e cursos 
d’água corroboram a manutenção da péssima qualidade 
de vida de população moradora das ocupações e a 
degradação ambiental local.   

Trata-se de região de alta precariedade social, urbana e 
habitacional, com demanda por investimentos e oferta de 
serviços e equipamentos públicos. 
     

Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais; 
• Atender a população em situação de vulnerabilidade 
social, especialmente a população em área de risco; 
• Qualificar os espaços livres públicos; 
• Implantar os parques em desenvolvimento; 
• Promover a recuperação e conservação ambiental; 
• Solucionar os problemas de saneamento ambiental; 
• Promover o atendimento habitacional e a regularização 
fundiária.   

Diretrizes
• Saneamento ambiental de córregos existentes, assim 
como o tratamento paisagístico e recuperação ambiental 
de suas margens e demais áreas degradadas;
• Conservação, manejo, fiscalização e recuperação de 
vegetação nativa e da biodiversidade da Mata Atlântica;
• Adequação de usos existentes e futuros ao caráter 
ambiental apresentado pela localidade, objetivando a 
preservação de cursos d’água e áreas verdes livres;
• Melhoria e qualificação dos espaços públicos através, 
por exemplo, de melhorias de calçadas e áreas verdes, 
implantação de mobiliário urbano, a promoção de 
melhoria na iluminação pública e arborização viária;
• Implantação de Parque Municipal Nascentes do 
Aricanduva, seguindo a diretriz apresentada pelo Plano 
Diretor Estratégico do Município de São Paulo; 
• Implantar o Corredor Ecológico Urbano Carmo 
- Nascentes do Aricanduva conforme diretrizes 
apresentadas pelo Plano de Manejo do Parque Natural 
Municipal Fazenda do Carmo (PNMFC).
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Secretarias Envolvidas
SMS;SMADS;SMSP;SMC;SMDU;SEME;SE-
HAB;SIURB;SES;SDTE;SVMA;SMT;SME.

Atores Envolvidos
FUNDURB;CET;SP Obras;Ilume.CETESB;Sabesp;ELETRO-
PAULO.
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Subprefeitura SÃO MATEUSID 82 | PARQUE SÃO RAFAEL

Descrição
Localiza-se no sudoeste do distrito de São Rafael, próximo 
ao Pólo Industrial de Capuava na divisa com o município 
de Mauá.
Abrange vias como a Jacu-Pêssego, Bandeira de Aracambi, 
Dom Giocondo Grotti, Estrada de Santo André, Morro das 
Pedras e Rodolfo Pirani.     

Caracterização
Trata-se de uma área que apresenta vazios urbanos glebas 
não parceladas com pressão por urbanização, inclusive 
em glebas não parceladas e com sistema viário e demais 
infraestruturas urbanas deficientes.

Atualmente está demarcada uma grande área de ZEIS2 
próxima à Jacu-Pêssego, quase no limite do município 
de São Paulo com o município de Mauá, e há um 
perímetro de incentivo ao desenvolvimento econômico 

demarcado pelo Plano Diretor Estratégico (Mapa 11 da 
Lei nº16.050/2014).     

Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais; 
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local; 
• Promover a regularização fundiária e urbanística; 
• Melhorar a segurança pública local.   

Diretrizes
• Indicar diretrizes de parcelamento do solo, com 
implantação viária garantindo a continuidade dos 
logradouros e buscando tornar possível o atendimento 
futuro por linhas de ônibus, e boa localização das áreas 
para equipamentos e áreas verdes;
• Realizar melhorias viárias, qualificação do espaço livre 
público e arborização urbana;
• Estudar melhorias viárias na Estrada Santo André para 
possibilitar o atendimento por ônibus e na Rua Morro das 
Pedras;
• Atender demanda por infraestrutura para deslocamento 
em bicicleta;
• Incentivar a instalação de edifícios de uso misto, com 
térreo preferencialmente comercial ou de serviços, 
visando atender a população local e ofertar empregos;
• Garantir total atendimento às infraestruturas básicas;
• Avaliar junto com as respectivas secretarias a 
possibilidade de instalação de equipamentos públicos em 
terrenos vazios ou remanescentes, ou ainda nos térreos 
de edifícios, se for julgado conveniente;
• Incrementar iluminação e segurança pública, em 

especial na Avenida Rodolfo Pirani, nos arredores da 
Praça Pires Rodovalho e Estrada da Servidão;
• Atender a demanda por espaços livres públicos de lazer 
e esporte.  

Secretarias Envolvidas
SMPED;SMS;SMADS;SMSP;SMC;SEME;SE-
HAB;SIURB;SEL;SES;SDTE;SMT;SME.

Atores Envolvidos
FUNDURB;CET;CGE;COHAB;CTLU;SP Obras;SP TRANS;I-
lume.EMTU;IPT.Ministério das Cidades.
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Subprefeitura SÃO MATEUSID 136 | RAGUEB CHOHFI-CABORÉ

Descrição
Situa-se nas Subprefeituras de Itaquera e São Mateus, 
chegando na divisa com Cidade Tiradentes. Limitado a sul 
pela Avenida Ragueb Chohfi entre a Avenida Aricanduva 
e a Estrada Iguatemi, engloba o Jardim São Benedito, 
Jardim Maria Lídia, Jardim São João, Jardim Jordão, Vila 
Gil e a Vila Nova Caboré. Ao norte é limitado pela Rua Keia 
Nakamura. Outro limite de referência é a APA do Carmo e 
trecho da Avenida Jacu-Pêssego.         

Caracterização
A Avenida Ragueb Chohfi desempenha um papel 
metropolitano, sendo rota de ônibus municipais que 
partem do terminal metropolitano de São Mateus e com 
previsão da instalação de corredor de ônibus municipal e 
metropolitano e estações da linha 15-Prata do metrô.
É uma área que com sofre com frequentes alagamentos, 
pois o córrego Aricanduva possui diversos afluentes e 

encontra-se com suas margens ocupadas. Trata-se de um 
local com precariedade urbana, ambiental e habitacional, 
delimitada por uma das vias mais importantes da 
subprefeitura de São Mateus em escala metropolitana (Av 
Ragueb Chohfi). 

Inclui o bairro Vila Nova Caboré, loteamentos como o 
Jardim Novo Horizonte, Maria Lídia e Morada do Verde e 
uma área com maior oferta de empregos junto à marginal 
da Jacu-Pêssego. É um dos principais acessos à Cidade 
Tiradentes.         

Objetivos
• Atender a população em situação de vulnerabilidade 
social, especialmente a população em área de risco; 
• Qualificar os espaços livres públicos, especialmente os 
vinculados ao transporte público; 
• Promover a recuperação e conservação ambiental dos 
cursos d´água e e revitalização de áreas degradadas e 
contaminadas; 
• Solucionar os problemas de saneamento ambiental; 
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade de acordo com o 
Plano de Mobilidade de São Paulo - PLANMOB; 
• Promover o atendimento habitacional e a regularização 
fundiária  de acordo com as diretrizes do Plano Municipal 
de Habitação - PMH.   

Diretrizes
• Qualificar o corredor de ônibus e áreas próximas às 
estações previstas de monotrilho, adequando as calçadas, 
a iluminação pública, pontos de ônibus, arborização e as 
áreas livres, garantindo a acessibilidade universal;

• Realizar de maneira integrada o projeto e obra 
para a instalação do corredor de ônibus municipal e 
intermunicipal na avenida Ragueb Chohfi, conectando 
o terminal de São Mateus e a avenida Jacu-Pêssego a 
esta obra e garantindo a utilização do espaço por outros 
modais, como a bicicleta, a qualificação dos espaços 
para pedestre e que os pontos de ônibus não obstruam 
a calçada;
• Integrar com projeto de urbanismo e paisagismo 
previsto Metrô para o canteiro central da Avenida Ragueb 
Chohfi, que contempla ciclovia e corredor verde como 
elementos de requalificação urbana;
• Garantir boa iluminação pública e instalação de mobiliário 
urbano para permanência; Incentivo à instalação de 
usos não residenciais com fim de geração de empregos 
e atendimento à demanda local de comércio e serviços. 
Melhorar a conexão da Vila Caboré e da Cidade Tiradentes 
com a avenida Ragueb Chohfi, dando prioridade para o 
transporte público, transporte em bicicleta e a pé;
• Melhorar as conexões e integrações entre a avenida 
Ragueb Chohfi e a Vila Nova Caboré e constituir um 
espaço urbano na escala de bairro;
• Solucionar a demanda por equipamentos públicos 
(assistência social e educação infantil);
• Qualificar e recuperar as margens do córrego 
Aricanduva, melhorar a drenagem da área e qualificar 
paisagisticamente o espaço público, com incremento 
de percentual de permeabilidade da área, arborização 
urbana e obra de drenagem que proponha novas maneiras 
de atuar contra enchentes;
• Solucionar o problema das áreas de risco e loteamentos 
irregulares, atendendo a demanda habitacional, 
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ampliando a rede de abastecimento e saneamento 
ambiental e elaborar plano de regularização fundiária;
• Provisão habitacional para as unidades que necessitem 
de remoção (igualmente para comércios e serviços).
       
Secretarias Envolvidas
SMS;SMADS;SMSP;SMDU;SEHAB;SIUR-
B;SEL;SES;SVMA;SMT;SME.

Atores Envolvidos
FUNDURB;CET;CGE;CTLU;SP Obras;SP TRANS;Ilume.DER-
SA;EMTU;IPT;Sabesp;ELETROPAULO;METRÔ.
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Subprefeitura SÃO MATEUSID 137 | AVENIDA ARICANDUVA

Descrição
Perímetro que engloba as quadras adjacentes da Avenida 
Aricanduva e da desembocadura do Rio Aricanduva no 
Rio Tietê (Marginal Tietê). A avenida é limítrofe entre as 
subprefeituras de Aricanduva e Penha e São Mateus e 
Itaquera. 
                  
Caracterização
Perímetro de escala regional, engloba, segundo o PDE, 
tanto a Macrozona de Estruturação Urbana (Aricanduva 
e Penha) quanto a de Proteção e Recuperação Ambiental 
(Itaquera e São Mateus), assim como diferentes 
Macroáreas (Estruturação Metropolitana, Qualificação da 
Urbanização e de Redução da Vulnerabilidade Urbana). 

A Avenida Aricanduva é um importante eixo viário que 
conecta a Zona Leste às áreas centrais da cidade de 
São Paulo (seu início está próximo à Radial Leste, sendo 

que conecta à ela e à Marginal Tietê através do Viaduto 
Engenheiro Alberto Brada). Apesar disso, ainda verifica-se 
necessidade de melhor aproveitamento e qualificação de 
seu potencial viário. Pode ser considerada uma barreira 
urbana uma vez que a circulação e a transposição de 
pedestres e, em alguns trechos, também para transporte 
viário, são escassas. Por ser uma avenida de fundo de vale, 
observa-se grande incidência de inundação e alagamentos 
na várzea do Rio Aricanduva. A LPLUS prevê diversos 
usos no perímetro, incluindo Zona de Centralidade, Zona 
Especial de Interesse Social, entre outros.
                  
Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais, especialmente de saúde; 
• Atender a população em situação de vulnerabilidade 
social; 
• Qualificar os espaços livres públicos; 
• Promover a recuperação e conservação ambiental dos 
cursos d´água; 
• Solucionar os problemas de saneamento ambiental, em 
especial manejo de águas pluviais (drenagem); 
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade regional e 
de acordo com o Plano de Mobilidade de São Paulo - 
PLANMOB; 
• Promover o atendimento habitacional e a regularização 
fundiária  de acordo com as diretrizes do Plano Municipal 
de Habitação - PMH; 
• Melhorar a segurança pública local.   

Diretrizes
• Solucionar a demanda por equipamentos, especialmente 

a expansão de UBSs; 
• Promover soluções habitacionais no mesmo perímetro 
para famílias em situações precárias de moradia segundo 
as diretrizes do PMH (Plano Municipal de Habitação); 
• Aumentar a permeabilidade do solo na várzea do (Rio 
Aricanduva), de modo a adequar a capacidade do sistema 
de macrodrenagem; 
• Viabilizar obras de controle de inundações e enchentes 
na Bacia do Rio Aricanduva, como o PAC-Aricanduva/ PRA 
2 (Programa de Redução de Alagamento). Especialmente 
nos cruzamentos da Avenida Aricanduva com Avenida 
Itaquera e com a Avenida Afonso de Sampaio e Souza, 
entre outros; 
• Na Avenida Mazaroppi foi apontada necessidade de 
manutenção de córrego e de via;
• Prover saneamento ambiental, tratamento de esgoto, 
bueiros com dreno para evitar lixos no rio;
• Promover melhorias de calçadas para a acessibilidade 
universal e a segurança dos pedestres;
• Melhorar o desempenho do transporte público da 
Avenida Aricanduva e garantir a conexão entre modais 
(ônibus, metrô) e demais equipamentos, visando a 
diminuição do trânsito na Avenida. Há propostas de 
corredores de ônibus nas avenidas Aricanduva e Itaquera;
• Compatibilizar a proposta de corredores de ônibus 
nas avenidas Aricanduva e Itaquera com as áreas verdes 
existentes na região; 
• Viabilizar a implantação de travessias e transposições 
ao longo da Avenida Aricanduva, especialmente no 
cruzamento entre a Avenida Aricanduva com: Avenida 
Itaquera, Avenida Governador Adhemar Pereira de Barros 
e Avenida Odilon Pires;
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• Melhorar o acesso viário e de pedestre e promover 
qualificação urbana no entorno do Terminal Aricanduva 
(próximo à Radial Leste) e nos arredores Shopping e CEU 
Aricanduva, (Subprefeitura de Itaquera). Facilitar o acesso 
pela Avenida Aricanduva à Sede da Subprefeitura de 
Itaquera;
• Garantir iluminação pública (principalmente no trecho 
no trecho da Avenida Rio das Pedras entre a Avenida 
Mazzaropi e Rua Dr. Mariano Cursino de Moura) e 
arborização nas vias.           

Secretarias Envolvidas
SMS;SMADS;SMSP;SMDU;SMDHC;SEME;SEHAB;SIUR-
B;SVMA;SMT.

Atores Envolvidos
CET;SP TRANS.CETESB;Sabesp;METRÔ.BR.
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Subprefeitura SÃO MATEUSID 187 | BENTO GUELFI-MORRO DO CRUZEIRO

Descrição
A área se  localiza na porção leste da subprefeitura de São 
Mateus, nos distritos de Iguatemi e São Rafael.

Se desenvolve linearmente ao longo da Avenida Bento 
Guelfi e do novo traçado da Estrada de Sapopemba até 
o limite com o município de Mauá. Abrange áreas de 
precariedade habitacional, zona industrial (R. Particular 
Timão), nascentes, córregos, o Piscinão Limoeiro, o Morro 
do Cruzeiro (segundo maior pico do município, com 
968m), e o CEU Alto Alegre.

Parte da área está inserida no Corredor Ecológico Urbano 
Carmo-Nascentes do Aricanduva, constante do plano de 
manejo do Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo.        

Caracterização
A avenida Bento Guelfi é responsável pelo deslocamento 

Norte-Sul na porção leste da subprefeitura e é 
praticamente a única via estruturante para o acesso aos 
bairros neste local, além de ser a via de acesso a Central 
de Tratamento de Resíduos Leste (CTL), o que acarreta em 
um uso intenso por caminhões e exige frequentes ações 
de melhoria na pavimentação.

Esta avenida apresenta grande potencial para a região, 
tanto pelo deslocamento Norte-Sul que proporciona 
quanto pela quantidade de áreas livres e córregos que 
apresenta. Sofre pressão por ocupação, processo que 
deve ser tratado com cautela. Nesta mesma avenida 
localiza-se o CEU Alto Alegre e diversos comércios. É uma 
potencial centralidade linear no extremo leste e possibilita 
a implantação bem localizada de novos equipamentos 
no distrito de Iguatemi, o mais carente da subprefeitura. 
Atualmente sofre com frequentes alagamentos apesar do 
Piscinão Limoeiro.

A conexão das avenidas Bento Guelfi e do novo traçado 
da Estrada de Sapopemba tende a melhorar o acesso às 
porções mais ao sul.

O Morro do Cruzeiro localiza-se próximo à divisa com o 
Município de Mauá e é o segundo maior pico do Município 
(968m). Tal condição favorece a criação de um parque-
mirante de caráter metropolitano.       

Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais; 
• Promover ações indutoras do desenvolvimento 

econômico local; 
• Qualificar os espaços livres públicos; 
• Promover a recuperação e conservação ambiental 
dos cursos d´água, das áreas verdes, das encostas e e 
revitalização de áreas degradadas e contaminadas; 
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade regional; 
• Promover o atendimento habitacional e a regularização 
fundiária  de acordo com as diretrizes do Plano Municipal 
de Habitação - PMH.   

Diretrizes
• Qualificação urbana e ambiental da avenida Bento 
Guelfi e Estrada de Sapopemba, incentivando o convívio 
e permanência nos espaços onde há mais oferta de 
equipamentos públicos, comércio e serviços, a fim de 
potencializar esses usos e dinamizar a economia da região;
• Estudar a possibilidade de continuação viária até o 
Morro do Cruzeiro a partir do novo traçado da Estrada de 
Sapopemba, permitindo o acesso ao parque por uma via 
coletora;
• Possibilitar o acesso ao Morro do Cruzeiro por linhas de 
transporte público;
• Continuidade da ciclofaixa existente na Ragueb Chofi até 
o Parque Morro do Cruzeiro;
• Articular o sistema de espaços livres, equipamentos 
públicos e centralidade urbana com projeto de paisagismo 
que contemple mobiliário urbano, arborização e 
iluminação pública, proporcionando maior convívio social 
e sensação de segurança;
• Qualificar calçadas e pontos de ônibus e melhorar o 
acesso ao CEU Alto Alegre;
• Qualificar a travessia de pedestres para a Escola Estadual 
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Professora Rita Pinto de Araújo (na Av Sapopemba);
• Realizar melhorias viárias, especialmente na avenida 
Bento Guelfi entre a avenida Ragueb Chohfi e a Estrada 
de Sapopemba, na rua Prof. Pedro Antonio Pimentel e na 
rua Bernardo Antunes Rolim;
• Solucionar os problemas de alagamento na avenida 
Bento Guelfi e entorno, buscando alternativas de baixo 
impacto e aumento da permeabilidade do solo;
• Buscar solução para as áreas de irregularidade 
urbanística e adequar a infraestrutura da zona industrial, 
almejando regularizar esta atividade em consonância com 
a questão ambiental de onde se localiza;
• Dar diretrizes de loteamento para as áreas não ocupadas;
• Promover provisão habitacional para suprir eventuais 
demandas criadas pelo projeto, assim como a relocação 
de outros usos localizados em imóveis que eventualmente 
demandem desapropriação;
• Incentivar a instalação de comércio e serviços nos 
térreos dos edifícios;
• Fazer a comunicação com as diversas secretarias que 
possam estar interessadas em instalar equipamentos 
públicos na região e inserir as demandas no projeto 
urbano. 

Secretarias Envolvidas
SMS;SMADS;SMSP;SMC;SMDU;SEME;SE-
HAB;SIURB;SEL;SES;SDTE;SVMA;SMT;SME.

Atores Envolvidos
FUNDURB;CET;CGE;COHAB;CTLU;SP Obras;SP TRANS;I-
lume.IPT.
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Subprefeitura SÃO MATEUSID 208 | JACU-PÊSSEGO 

Descrição
Seu traçado se dá nas imediações do eixo viário Av. 
Jacu Pêssego, sendo iniciado no cruzamento da Av. 
Jacu Pêssego com a Av. Ragueb Chohfi ao norte da 
subprefeitura, e finalizado na porção sul, na divisa com o 
município de Mauá.      

Caracterização
A avenida Jacu-Pêssego possuiu um caráter estrutural 
macrometropolitano, conectando o ABC a Guarulhos, 
sendo uma das poucas vias contínuas norte-sul da zona 
leste. Essa característica macrometropolitana, porém, 
conflita com a escala local. Há uma dificuldade grande 
em transpor a avenida, que mais se apresenta como uma 
rodovia em quase toda a subprefeitura. Bairros estão 
separados de seus equipamentos de lazer, o Parque Jardim 
da Conquista foi cortado pela avenida, tanto automóveis 
quanto pedestres encontram dificuldades para transpor 

esta barreira, e como não há uma pista marginal em 
toda a extensão, ônibus encontram adversidades para a 
operacionalização do transporte público.

Existe um número relevante de ocupações irregulares 
consolidadas na proximidade deste eixo estrutural e áreas 
remanescentes da desapropriação para a construção 
da avenida Jacu-Pêssego estão sendo ocupadas 
irregularmente, sem projeto urbano e podendo colocar 
em risco a população, além de não aproveitar o potencial 
destes terrenos para a implementação de equipamentos 
públicos sociais.      

Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais; 
• Atender a população em situação de vulnerabilidade 
social; 
• Qualificar os espaços livres públicos; 
• Qualificar os parques existentes, resolvendo 
especialmente as questões de acessibilidade e 
conectividade; 
• Solucionar os problemas de saneamento ambiental, em 
especial manejo de águas pluviais (drenagem); 
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local.   

Diretrizes
• Melhorar as opções de transposição e acesso a Av. Jacu-
Pêssego, garantindo a segurança dos pedestres e ciclistas;
• Constituir uma via marginal à Jacu-Pêssego (apenas a 
oeste), tipo coletor em mão dupla, na continuidade do 
viário existente, permitindo a instalação de pontos de 

ônibus e o atendimento do transporte público à população 
da área (prolongamento da marginal direita da avenida 
Jacu-Pêssego sentido Mauá até a rua Conde Lopes);
• Melhorar segurança viária na Jacu-Pêssego próximo ao 
Campo do Cruzeirinho;
• Aumentar a segurança viária ao longo da Avenida dos 
Sertanistas;
• Eliminar problemas com alagamento na Av do Sertanistas 
próximo à ponte com o rio Caguaçu;
• Realizar melhoramentos do sistema viário de maneira 
geral, com arborização e iluminação de vias, adequação 
de calçadas, qualificação de espaços públicos, de lazer e 
estar;
• Criar novas transposições para a faixa de transmissão 
de energia; 
• Solucionar a demanda por equipamentos de educação 
e saúde;
• Incrementar a iluminação e segurança pública, 
principalmente ao longo da Avenida Jacu-Pêssego e ao 
seu cruzamento com a Avenida Sapopemba;
• Solucionar a questão das áreas remanescentes ociosas;
• Elaborar plano de regularização fundiária e urbanística;
• Solucionar o problema de titulação das terras: terrenos 
remanescentes da abertura da avenida Jacu-Pêssego;
• Qualificar os núcleos do Parque Jardim da Conquista 
que não se encontram implantados e constituir uma clara 
leitura de sua área, coibindo ocupações irregulares na 
área do parque.  
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Secretarias Envolvidas
SMPED;SMS;SMADS;SMSP;SMC;SMDU;SMDH-
C;SEME;SEHAB;SIURB;SEL;SDTE;SVMA;SMT;SME.

Atores Envolvidos
FUNDURB;CET;CTLU;SP Obras;SP TRANS;Ilume.DER-
SA;EMTU.
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Subprefeitura SÃO MATEUSID 210 | PALANQUE

Descrição
Área localizada no limite entre as subprefeituras de São 
Mateus e Cidade Tiradentes, entre a Av. Ragueb Chohfi, 
Av. Bento Guelfi, Parque Natural Cabeceiras do Aricanduva 
e a linha de transmissão de energia elétrica. Compreende 
muitas nascentes, córregos e áreas de preservação 
ambiental, além de usos de caráter rural (como chácaras e 
pesqueiros), industrial (Estrada Vovó Carolina), residencial 
(Jardim Marilu e Jardim Premiano) e os Piscinões Limoeiro 
e Aricanduva I.          

Caracterização
A área do Palanque caracteriza-se por ser uma área de 
pouca ocupação urbana e com características variadas. 
Chácaras, pesqueiros e áreas de pequena produção são 
entremeadas com áreas de ocupação habitacional e uma 
pequena região de uso industrial ao longo da Estrada 
da Vovó Carolina. É uma região com características 

periurbanas, que deve sofrer pressão por ocupação nos 
próximos anos: possui uma grande área demarcada como 
ZEIS2 e o uso industrial foi reconhecido no zoneamento. 

Ao mesmo tempo se faz fundamental garantir a 
qualidade ambiental da região, que apresenta córregos e 
remanescentes de Mata Atlântica, integrando o Corredor 
Ecológico Urbano Carmo-Nascentes do Aricanduva. No 
geral o sistema viário é precário, demandando obras 
estruturais na região: a Estrada da Vovó Carolina apresenta-
se em condições precárias, não sendo compatível com as 
atividades industriais ali instaladas e previstas, tampouco 
com a projeção de população futura se a ZEIS2 receber 
empreendimentos habitacionais. Na margem direita do 
córrego Aricanduva encontra-se a ocupação Gráficos em 
área de risco, na subprefeitura de Cidade Tiradentes.  O 
PDE prevê a implantação de corredor de transporte 
público na Av. Ragueb Chohfi e Estrada do Iguatemi e 
da linha do Monotrilho-Linha 15, além do Parque Linear 
Nascentes do Aricanduva.          

Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais; 
• Promover ações indutoras do desenvolvimento 
econômico local, especialmente pelo estímulo à 
implantação de atividades industriais e pelo estímulo 
ao comércio e serviços locais; Implantar os parques 
planejados; 
• Estimular a atividade agrícola de baixo impacto 
ambiental; 
• Promover a recuperação e conservação ambiental dos 

cursos d´água e das áreas verdes; 
• Solucionar os problemas de saneamento ambiental; 
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local; 
• Promover a regularização fundiária e urbanística.   

Diretrizes
• Incentivar a regularização e instalação de atividades 
industriais em conformidade com preservação e legislação 
ambiental;
• Dar diretrizes de ocupação para as zonas de 
Desenvolvimento Sustentável e também para as áreas de 
moradia popular (ZEIS2);
• Efetivar solução habitacional para as ocupações 
irregulares;
• Incentivar a regularização fundiária de interesse social 
e específico (áreas industriais e demais usos urbanos em 
terras ainda registradas no INCRA);
• Estudar alternativas de mobilidade urbana, prevendo 
transporte público e garantindo o acesso da população 
que reside e trabalha na região;
• Alargamento de vias estruturantes e arborização de 
calçadas;
• Atender a demanda por equipamentos públicos e a 
integração destes com o espaço público;
• Implantar infraestrutura de saneamento ambiental e 
drenagem urbana;
• Implantar o  Parque Linear Nascentes do Aricanduva, 
previsto no PDE;
• Observar as diretrizes ambientais propostas no Corredor 
Ecológico Urbano Carmo-Nascentes do Aricanduva (ver 
Plano de Manejo da Mata Atlântica e Plano de Manejo do 
Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo);
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• Proteção das áreas de mata nativa existentes, 
especialmente da Mata ombrófila densa, mapeada pela 
SVMA em 2016 no ômbito do Programa Municipal da 
Mata Atlântica;
• Revisar e reeditar DUPs para áreas de parque;
• Fortalecimento dos serviços ambientais prestados;
• Incentivo à produção agrícola sustentável e outros usos 
que permitam a conservação ambiental.
      
Secretarias Envolvidas
SMS;SMADS;SMSP;SMDU;SMDHC;SMG;SE-
HAB;SIURB;SEL;SES;SDTE;SVMA;SMT;SME.

Atores Envolvidos
FUNDURB;CET;CGE;CTLU;SP Obras;SP TRANS;Ilume.IP-
T;Sabesp;ELETROPAULO.BR.
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Subprefeitura SÃO MATEUSID 211 | CAGUAÇU 

Descrição
O perímetro está contido nos três distritos da 
subprefeitura, tendo como eixo principal o Córrego 
Caguaçu. Começa no encontro da Av. Aricanduva com 
a R. Forte do Triunfo e incorpora a faixa de alta tensão, 
parte do Território CEU São Mateus e o Piscinão Caguaçu.  
Segue aproximadamente paralelo ao córrego até 
encontrar a uma área de precariedade e a abrange (limite 
pela rua Peramirim). Engloba o antigo Aterro Sapopemba 
(atualmente Parque Aterro Sapopemba), o CEU São Rafael 
e o Promorar Rio Claro.        

Caracterização
Em boa parte desta área, o Córrego Caguaçu está localizado 
nos fundos das edificações, de maneira precária, com 
pouca área envoltória de permeabilidade e com poucas 
transposições, se caracterizando como barreira em alguns 
trechos, em especial no Piscinão Caguaçu, que atualmente 

não agrega outros usos para além da drenagem.

Para parte da área foi licitado por SIURB para executar o 
projeto do Parque Linear Caguaçu, que deverá transformar 
o piscinão e áreas adjacentes em local de lazer.

Engloba uma área de precariedade habitacional e urbana 
consideravelmente consolidada (Tv. Sinhá Moça; R. 
Peramirim; R. Frutos de Maio) e novas áreas de ocupação 
(R. Cintra Polônio; ruas sem nome muito próximas ao 
córrego), além de porções do bairro Vila Bela.

É um local com diversas potencialidades, tanto em função 
da microbacia, quanto pela existência de dois CEUs, do 
Parque Aterro Sapopemba e do Parque Linear Caguaçu 
previsto para ser executado.        

Objetivos
• Atender a população em situação de vulnerabilidade 
social; 
• Qualificar os espaços livres públicos, especialmente os 
vinculados aos equipamentos públicos; 
• Implantar os parques em desenvolvimento; 
• Promover a recuperação e conservação ambiental dos 
cursos d´água e e revitalização de áreas degradadas e 
contaminadas; 
• Solucionar os problemas de saneamento ambiental; 
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade; 
• Promover o atendimento habitacional e a regularização 
fundiária.   

Diretrizes
• Elaboração de um projeto urbano integrado com foco na 
drenagem pluvial, nas conexões urbanas e na qualificação 
urbano-paisagística;
• Buscar utilizar-se de elementos de drenagem de baixo 
impacto e aumento de permeabilidade do solo e absorção 
de água pluvial;
• Observar a pré-existência de projetos setoriais, como o 
Parque Linear Caguaçu, licitado por SIURB em 2016;
• Estudar a viabilidade de constituir um sistema viário de 
pequena dimensão e caráter local, ainda que restrito a 
pedestres paralelo ao córrego ao mesmo tempo em que 
se qualifica e recupera o fundo de vale;
• Compatibilizar com projeto de urbanismo e paisagismo 
ora em elaboração pelo Metrô para o canteiro central 
da Avenida Ragueb Chohfi, sob a linha de monotrilho 
planejada.
• Integrar o Parque Linear Caguaçu (previsto) com a 
ciclovia e corredor verde previstos pelo Metrô;
• Permitir a circulação paralela ao córrego entre as ruas 
Manuel da Luz Drummond e Av Sapopemba;
• Melhorar a conexão entre as duas margens do córrego;
• Ofertar à população área de estar e lazer nas áreas 
em que houver dimensão para tal, com a locação de 
mobiliário urbano e iluminação pública;
• Realizar a urbanização dos assentamentos precários, com 
eliminação de eventuais áreas de risco e dotação total de 
infraestrutura urbana nos casos em que urbanisticamente 
for mais interessante;
• Prover unidades habitacionais, comércio e serviços para 
os casos de remoção, priorizando o térreo dos novos 
edifícios para usos institucionais, de comércio e serviços;
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• Aproveitar os terrenos resultantes de melhorias viárias 
e de drenagem para a implantação de equipamentos 
públicos, habitação e demais usos, evitando deixar 
terrenos residuais que sejam propícios à ocupação 
irregular;
• Atender a demanda existente por CEI, CRAS e UBS.

Secretarias Envolvidas
SMPED;SMS;SMADS;SMSP;SMDU;SMDH-
C;SEME;SEHAB;SIURB;SEL;SES;SVMA;SMT;SME.

Atores Envolvidos
FUNDURB;CET;CGE;COHAB;CTLU;SP Obras;SP TRANS;I-
lume.IPT;Sabesp;ELETROPAULO.
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Subprefeitura SÃO MATEUSID 214 | CENTRALIDADE SÃO MATEUS 

Descrição
Principal centralidade comercial e de serviços do distrito 
de São Mateus, tem como origem a Praça Felisberto 
Fernandes da Silva/Largo de São Mateus e se estende 
por quatro importantes vias estruturais de mobilidade 
urbana: Av. Mateo Bei (principal avenida comercial), Av 
Ragueb Chohfi (que se prolonga até a avenida Aricanduva 
e que receberá estações de Monotrilho), Av. Sapopemba 
(importante eixo leste-oeste da subprefeitura, pela qual se 
conecta às Subprefeituras de Sapopemba e Vila Prudente) 
e Av. Adélia Chohfi (conexão com o ABC, faz parte do 
corredor metropolitano Jabaquara-São Mateus).           

Caracterização
A área compreende os quarteirões no entorno destas 
vias, incorporando equipamentos públicos como o Pronto 
Atendimento São Mateus, SPSCAVV, EMEI e outros. 
Abrange também parte do Território CEU São Rafael 

(próximo à Av. Sapopemba) e trecho do Parque Linear 
Zilda Arns.

Trata-se de um centralidade com atividades comerciais e 
de serviços diversificados, vias estruturais de mobilidade 
urbana e um dos mais importantes pontos de conexão 
de transporte público de escala metropolitana, que além 
do terminal de ônibus contará com a linha 15-Prata de 
monotrilho (Metrô).         

Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais; 
• Promover ações indutoras do desenvolvimento 
econômico local, especialmente pelo estímulo ao 
comércio e serviços locais; 
• Qualificar os espaços livres públicos, especialmente os 
vinculados ao transporte público; 
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade de acordo com o 
Plano de Mobilidade de São Paulo - PLANMOB; 
• Melhorar a segurança pública local.   

Diretrizes
• Melhorar a mobilidade urbana da região, qualificando o 
sistema viário para automóveis, ciclistas e pedestres a fim 
de comportar o adensamento da área, previsto no Plano 
Diretor Estratégico e no Zoneamento;
• Incentivar meios de transporte coletivo e deslocamentos 
não-motorizados;
• Elaboração de projeto de urbano que integre 
principalmente os modais de transporte (monotrilho, 
ônibus municipal, ônibus metropolitano, rede cicloviária, 

pedestres) e qualifique as áreas públicas da centralidade 
de bairro;
• Compatibilizar com projeto de urbanismo e paisagismo 
ora em elaboração pelo Metrô para o canteiro central sob 
a linha de monotrilho, que contempla ciclovia, áreas de 
estar, iluminação e corredor verde como elementos de 
qualificação urbana;
• Adequar as vias ao fluxo vindo dos demais municípios e 
subprefeituras;
• Melhorar circulação no entorno do Largo São Mateus;
• Qualificar o espaço urbano por meio de melhorias nas 
calçadas e vias públicas, facilitando a circulação de pessoas 
e garantindo a integração entre o sistema de transporte 
coletivo, os equipamentos urbanos e o comércio local, 
com olhos para a acessibilidade universal, iluminação 
pública voltada não apenas aos veículos, pontos de 
ônibus, mobiliário urbano e arborização;
• Melhorar a microacessibilidade na Rua Rodolfo Pirani, 
Praça Felisberto Fernandes e Av Mateo Bei entre as ruas 
Margarida Cardoso dos Santos e Aureliano da Silva Arruda;
• Incrementar a iluminação pública;
• Incentivar comércio local;
• Incentivar a instalação de postos de emprego para 
reforçar o caráter de centralidade;
• Implantar Território CEU previsto;
• Utilizar os recursos advindos da Lei de incentivo fiscal Lei 
15.931 de dezembro de 2013;
• Ocupar os lotes residuais e em faixas de servidão com 
programas de agricultura urbana agroecológica e áreas de 
lazer. Existe a proposta do prolongamento do Parque da  
Integração Zilda Arns sobre a faixa de domínio da adutora 
do Rio Claro da SABESP, compatibilizar com as áreas em 
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que ocorre agricultura;
• Possibilitar a execução de um sistema binário nas vias 
Professor Antônio Sampaio Dória e Padre Luís Rossi, 
melhorando o fluxo entre as avenidas Arquiteto Vilanova 
Artigas e Mateo Bei.    

Secretarias Envolvidas
SMS;SMADS;SMSP;SMC;SMDU;SEME;SEHAB;SES;SD-
TE;SVMA;SMT;SME.

Atores Envolvidos
FUNDURB;CET;CTLU;SP Obras;SP TRANS;Ilume.EMPLA-
SA;EMTU;Sabesp;ELETROPAULO;METRÔ.
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Subprefeitura SÃO MATEUSID 217 | MACHADOS-CANGARAS-HENRIQUES 

Descrição
Localiza-se no distrito de São Mateus, junto à Av. 
Aricanduva, englobando grandes quadras sem 
parcelamento e a margem de três córregos: Machados, 
Cangarás e Henriques.        

Caracterização
A área entre a Av. Aricanduva e a Rua André de Almeida 
tem poucas conexões, e nela se encontra uma estação de 
transmissão de energia elétrica, faixa de transmissão, e 
observa?se diversos prédios (HMP) em construção.

Trata-se de uma área que não foi completamente 
parcelada, portanto não há  abertura viária em locais 
necessários e observa-se ausência de áreas públicas. 
Ademais, o cadastro tributário consta como quadra rural 
em grandes trechos.

As margens dos córregos encontram?se, quase que em 
sua totalidade, precariamente ocupadas.        

Objetivos
• Atender a população em situação de vulnerabilidade 
social; 
• Promover a recuperação e conservação ambiental dos 
cursos d´água e e revitalização de áreas degradadas e 
contaminadas; 
• Solucionar os problemas de saneamento ambiental; 
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local; 
• Promover o atendimento habitacional e a regularização 
fundiária.   

Diretrizes
• Realizar um projeto urbano integrado;
• Realizar a regularização fundiária e urbanística da área;
• Melhorar a conexão do bairro com a Av. Aricanduva, eixo 
estruturador proposto com corredor de ônibus pelo PDE;
• Incentivar o parcelamento da grande gleba na Av. 
Aricanduva com conexões entre esta e a Rua André de 
Almeida;
• Garantir o atendimento habitacional;
• Realizar projeto de área verde nas várzeas, aliado a 
equipamento e mobiliário urbano nas áreas em que for 
possível.
• Fazer projeto de drenagem para evitar os alagamentos 
em dias de chuva;
• Realizar a provisão habitacional dentro do perímetro 
ou em áreas adjacentes para as unidades habitacionais, 
comerciais ou de serviços que necessitem de remoção 
para a recuperação ambiental e urbana;

• Melhorar a transposição da faixa de transmissão de 
energia;
• Dar solução aos problemas com descarte e acúmulo de 
lixo, saneamento básico e locais propícios à reprodução 
de mosquitos;
• Melhorar a iluminação e segurança pública. 

Secretarias Envolvidas
SMPED;SMS;SMADS;SMSP;SMDU;SMDHC;SEHAB;SIUR-
B;SES;SVMA;SMT.

Atores Envolvidos
FUNDURB;CET;CGE;CTLU;SP Obras;SP TRANS;Ilume.IP-
T;Sabesp;ELETROPAULO.
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Subprefeitura SÃO MATEUSID 221 | RECANTO VERDE DO SOL 

Descrição
Situado no distrito de Iguatemi, é delimitado ao norte pela 
faixa de alta tensão e a oeste pela avenida Bento Guelfi, 
até o limite com a CTL. Ao sul é delimitado pela Rua do 
Carvalho Brasileiro.       

Caracterização
Trata-se principalmente de uma área com ocupação 
precária, nascentes e córrego, propícia a alagamentos. 
Abrange o futuro Parque Linear Limoeiro, demarcado no 
PDE 2014 e indicado como "em implantação" pela SVMA.
Parte da área está inserida no Corredor Ecológico Urbano 
Carmo-Nascentes do Aricanduva, constante do plano de 
manejo do Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo.       

Objetivos
• Qualificar os espaços livres públicos; 
• Implantar os parques planejados; 

• Promover a recuperação e conservação ambiental; 
• Solucionar os problemas de saneamento ambiental; 
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local; 
• Promover o atendimento habitacional e a regularização 
fundiária  de acordo com as diretrizes do Plano Municipal 
de Habitação - PMH; 
• Melhorar a segurança pública local.   

Diretrizes
• Estudar alternativas de mobilidade da região, incluindo 
maior eficiência no transporte público;
• Implantar o Parque Linear Limoeiro, previsto no PDE;
• Implantar infraestrutura de saneamento ambiental e 
estudar alternativas para a questão da drenagem urbana;
• Assegurar o direito à moradia digna e reduzir impactos 
de assentamentos em áreas de interesse ambiental;
• Solucionar a demanda por equipamentos públicos, 
distribuídos pelo território e conectados entre si;
• Finalizar o processo de regularização fundiária (em 
andamento pela SEHAB). 

Secretarias Envolvidas
SMPED;SMS;SMSP;SMDU;SEME;SEHAB;SIUR-
B;SES;SVMA;SMT.

Atores Envolvidos
FUNDURB;CET;CGE;COHAB;CTLU;SP Obras;SP TRANS;I-
lume.IPT;Sabesp.
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Subprefeitura SÃO MATEUSID 369 | PARQUE CIPOABA

Descrição
Localiza?se no distrito de São Mateus, abrangendo o Parque 
Cipoaba (demarcado no PDE?2014 ? Lei 16.050/2014 ? e 
com projeto coordenado pela SVMA) e áreas próximas, 
se prolongando até o Terminal metropolitano de ônibus 
Sônia Maria (na divisa com o Município de Mauá).  

Caracterização
Refere?se ao Parque Cipoaba (previsto) e áreas próximas 
com diversos equipamentos públicos, como a Casa de 
Cultura São Rafael, escolas públicas, a UBS Parque São 
Rafael e a Praça Osvaldo Luis da Silveira.

Nesta área encontra-se o córrego Cipoaba, mote para o 
parque linear, cujas margens encontram-se parcialmente 
ocupadas por habitações precárias e há poucas 
transposições.

Próximo ao futuro parque está o Terminal metropolitano 
de ônibus Sônia Maria, na divisa com o Município de 
Mauá, que o perímetro engloba.  

Objetivos
• Qualificar os espaços livres públicos, especialmente os 
vinculados aos equipamentos públicos; 
• Implantar os parques planejados; 
• Promover a recuperação e conservação ambiental dos 
cursos d´água; 
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade regional; 
• Promover o atendimento habitacional e a regularização 
fundiária.   

Diretrizes
• Implantar o Parque Cipoaba em toda a sua extensão, 
conectando?o a elementos urbanos estruturantes como 
o terminal metropolitano de ônibus e às avenidas Adélia 
Chohfi e Sapopemba;
• Elaboração de um projeto integrado para o parque, 
aliando questões ambientais, de lazer, esporte, cultura e 
micro?acessibilidade, combinadas à garantia de moradia 
digna para a população em situação de precariedade 
habitacional;
• Promover a recuperação ambiental do fundo de vale, 
visando evitar alagamentos e proporcionando áreas de 
lazer relacionada a locais com boa taxa de permeabilidade;
• Prever iluminação pública de qualidade e instalação de 
mobiliário urbano;
• Qualificar as vias de acesso ao parque;
• Qualificar o espaço do pedestre em todo o perímetro, 
conectando equipamentos públicos existentes, como a 

Casa de Cultura
São Rafael, a Escola Professor Isaac Schraiber e a UBS;
• Propiciar transposição do córrego em pontos estratégicos 
para o pedestre;
• Melhorar a segurança do pedestre na transposição da 
avenida Adélia Chohfi. 

Secretarias Envolvidas
SMPED;SMADS;SMSP;SMC;SMDU;SEHAB;SIUR-
B;SES;SVMA;SMT.

Atores Envolvidos
FUNDURB;CET;CGE;CTLU;SP Obras;SP TRANS;Ilume.IPT.
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Subprefeitura SÃO MATEUSID 370 | PARQUE MORRO DO CRUZEIRO

Descrição
O Morro do Cruzeiro localiza?se no limite com o 
Município de Mauá e próximo à continuidade da Estrada 
de Sapopemba, ora em execução.      

Caracterização
Demarcado como parque pelo PDE e com estudos 
de viabilidade anteriormente produzidos, o morro é 
um divisor de águas entre a Bacia hidrográfica do Rio 
Tamanduateí e a Bacia do Aricanduva, afluentes do Tietê. 
Pelas suas características topográficas e morfológicas 
tem destaque no sítio físico da Região Leste do Município 
de São Paulo: trata?se de formação de relevo cristalino 
que se destaca como um marco regional, tanto pela sua 
altitude (968m, segundo maior pico do município) como 
pelas feições de suas vertentes ora convexas, ora em 
patamares escalonados.

Especialmente por esta sua morfologia, o Morro do 
Cruzeiro favorece o acesso aos seus topos, onde as vistas 
ficam privilegiadas em direção Oeste, para o Centro de 
São Paulo (espigão central da cidade - Paraíso, Av. Paulista? 
Lapa), Norte, para a Cantareira e, Sul, para a Serra do Mar.      

Objetivos
• Implantar os parques planejados; 
• Promover a conservação das paisagens e do patrimônio 
material e imaterial da região;
• Promover a recuperação e conservação ambiental; 
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local; 
• Melhorar a segurança pública local.   

Diretrizes
• Implantar o Parque Morro do Cruzeiro, segundo maior 
pico do Município de São Paulo;
• Incentivar o turismo e lazer e inserir o Morro do Cruzeiro 
no guia de mirantes do Município;
• Constituir área de mirante e edifícios de apoio;
• Elaborar plano de gestão que envolva educação 
ambiental;
• Preservar e qualificar ambientalmente o local, que 
apresenta remanescente de Mata Atlântica;
• Garantir acesso viário e de transporte público compatível 
com a característica excepcional do local e ao seu porte 
metropolitano;
• Estudar a possibilidade da execução/melhoria de 
sistema viário a partir do novo traçado da  nova Estrada 
de Sapopemba, ora em execução, e também a partir da 
Av. Cidade de Mauá. O acesso ao equipamento de lazer é 
fundamental para sua apropriação como ponto de atração 

metropolitana;
• Estudar a possibilidade de passar novas linhas de ônibus 
próximas ao Morro do Cruzeiro;
• Garantir a preservação dos limites do parque, por meio 
de projeto de desenho urbano que defina claramente o 
limite entre o parque público e as edificações privadas do 
entorno, coibindo invasões;
• Contiguidade ao Município de Mauá - buscar 
alinhamento com o município vizinho;
• Revisar e reeditar o decreto de utilidade pública (DUP) 
para a área do parque. 

Secretarias Envolvidas
CGM;SMPED;SMSP;SMDU;SIURB;SVMA;SMT.

Atores Envolvidos
FUNDURB;CET;CTLU;SP Obras;SP TRANS;SP TURIS;I-
lume.IPT;Sabesp;ELETROPAULO.
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Subprefeitura SÃO MATEUSID 371 | ESTRADA VOVÓ CAROLINA

Descrição
Área localizada ao longo da Estrada Vovó Carolina e 
proximidades, no extremo leste da subprefeitura de São 
Mateus, próxima à divisa com Cidade Tiradentes.      

Caracterização
Trata?se de uma área periurbana, de ocupação esparsa 
com indústrias, uso residencial e áreas sem ocupação e 
maior permeabilidade do solo, com questões ambientais 
importantes, como nascentes e córregos.

No zoneamento (Lei nº 16.402/2016) a área foi demarcada 
como ZPI-2, fortalecendo o  uso industrial, com grande 
potencialidade de exploração e geração de emprego.

A Estrada da Vovó Carolina, apresenta-se em condições 
precárias, não sendo compatível com as atividades 
industriais ali instaladas e previstas. Apresenta ainda um 

caráter de via rural, apesar da pavimentação. A largura 
da via não está de acordo com os padrões mínimos 
necessários para comportar a passagem de caminhões ou 
ônibus para transporte dos funcionários e a calçada por 
vezes é inexistente.

Os córregos acabam por vezes sendo destino irregular 
de resíduos industriais e esgoto. Está inserido dentro 
do Corredor Ecológico Urbano Carmo-Nascentes do 
Aricanduva delimitado pela SVMA.    

Objetivos
• Promover ações indutoras do desenvolvimento 
econômico local, especialmente pelo estímulo à 
implantação de atividades industriais; 
• Promover a recuperação e conservação ambiental dos 
cursos d´água , das áreas verdes e e revitalização de áreas 
degradadas e contaminadas; 
• Melhorar as condições de circulação de cargas, 
mitigando conflitos com os demais modais e com os usos 
da região; 
• Promover a regularização fundiária e urbanística.   

Diretrizes
• Regularização do uso industrial, em conformidade com 
a legislação ambiental vigente;
• Incentivar a regularização urbanística e de parcelamento 
do solo;
• Promover a regularização da base tributária das áreas 
de uso industrial ainda cadastradas junto ao INCRA;
• Melhoria viária a fim de permitir o transporte público e 
o transporte de cargas (caminhão), essenciais para a área 

industrial;
• Fortalecimento da região como polo de empregos;
• Implementação de políticas de incentivo industrial e 
de preservação ambiental, permitindo oficialmente a 
ocupação do território ambientalmente frágil de maneira 
regular para assim garantir a manutenção da qualidade 
ambiental, tanto da vegetação quanto das águas;
• Implementação de infraestrutura de coleta e tratamento 
de esgoto;
• Garantia de boa iluminação pública como elemento de 
segurança urbana;
• Melhoria das calçadas e arborização com espécies 
nativas;
• Contribuir para a melhoria da qualidade ambiental da 
bacia do Aricanduva e para a proteção da fauna e flora;
• Implementação de programa de monitoramento da 
qualidade da água, conforme diretriz do Plano de Manejo 
da Mata Atlântica;
• Observar as diretrizes ambientais propostas no Corredor 
Ecológico Urbano Carmo-Nascentes do Aricanduva (ver 
Plano de Manejo da Mata Atlântica e Plano de Manejo do 
Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo). 

Secretarias Envolvidas
SMSP;SMDU;SIURB;SEL;SES;SDTE;SVMA;SMT.

Atores Envolvidos
FUNDURB;CET;CTLU;SP Obras;SP TRANS;Ilume.IPT;Sabe-
sp;ELETROPAULO.
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Subprefeitura SÃO MATEUSID 385 | VIÁRIO SÃO RAFAEL

Descrição
Distrito de São Rafael, na subprefeitura de São Mateus. 
Vias como Av Baronesa de Muritiba, Jacu-Pêssego e 
Rodolfo Pirani.  

Caracterização
Rede de sistema viário com a capacidade de estruturar a 
porção sudoeste do distrito de São Rafael, formado por 
vias que já são estruturantes e passam ônibus, como a 
Avenida Baronesa de Muritiba, Lourenço Leite Penteado, 
Rodolfo Pirani e entorno da Praça Gilberto Reis Possani 
(linhas estruturais VEIO no Plano Municipal de Mobilidade 
Urbana) e outras importantes para estruturar o transporte 
individual e propiciar melhor atendimento de transporte 
público, como a Estrada de Santo André e Marginal da 
Avenida Jacu-Pêssego, entre outras.

No geral são vias existentes que demandam qualificação 

e pequenos melhoramentos viários, sendo necessárias 
apenas abertura viária em poucos trechos.  

Objetivos
• Promover ações indutoras do desenvolvimento 
econômico local;
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local.   

Diretrizes
• Elaborar projeto de desenho urbano para algumas das 
principais vias da porção sudoeste do distrito de São 
Rafael;
• Executar junto com o sistema viário redes de 
infraestrutura urbana para atender a demanda futura da 
região;
• Qualificar o espaço público, garantindo acessibilidade 
universal e dotando a área de mobiliário urbano, 
iluminação pública com enfoque também no pedestre e 
arborização viária;
• Qualificar a Praça Gilberto Reis Possani;
• Conectar a área de maior infraestrutura do distrito com 
o outro lado da faixa de servidão da Petrobrás (porção 
mais próxima ao Município de Mauá);
• Estudar possibilidade de conexão viária entre os dois 
lados da Av. Jacu-Pêssego;
• Buscar conectar cul-de-sac (retornos) que estão fazendo 
em distintas cotas para os conjuntos. 

Secretarias Envolvidas
SMDU;SIURB;SEL;SMT.

Atores Envolvidos
FUNDURB;CET;SP Obras;SP TRANS;Ilume.BR.
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Subprefeitura SÃO MATEUSID 401 | VILANOVA ARTIGAS - MATEO BEI

Descrição
Perímetro delimitado pelas quadras adjacentes ao eixo de 
ligação da Subprefeitura de Sapopemba com São Mateus, 
pelas Avenidas Arquiteto Vilanova Artigas, Barreira 
Grande e Mateo Bei.    

Caracterização
É demarcado pelos conflitos entre mobilidade e 
habitação. A Av. Barreira Grande e Av. Arq. Vilanova 
Artigas têm suas continuações viárias interrompidas 
por ocupações irregulares, dificultando as conexões no 
sentido Leste-Oeste e Norte-Sul, o que interfere não só na 
mobilidade local, mas regional. A favela Tanque Itápolis 
está localizada em área de risco muito alta (R4), no limite 
entre as subprefeituras de Sapopemba e São Mateus e 
interrompe a Av. Arq. Vilanova Artigas. Na R. São José do 
Divino, continuação da Av. Arq. Vilanova Artigas, outra 
ocupação interrompe essa via, a Favela Itápolis, logo 

antes do que deveria ser o cruzamento com a Av. Barreira 
Grande, onde se localiza a favela Barreira Grande, a qual 
ocupa as quadras desde a Av. Estado do Ceará, onde acaba 
por interromper esta via. É uma região que demanda 
equipamentos básicos de assistência social e educação, 
apresenta setores de alta densidade e vulnerabilidade 
social e população predominantemente jovem. Além 
da vulnerabilidade social, há problemas ambientais 
relacionados ao Rio das Pedras e seus córregos afluentes, 
os quais demandam saneamento e drenagem.    

Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais, especialmente de educação e de 
assistência social; 
• Atender a população em situação de vulnerabilidade 
social a população em área de risco; 
• Qualificar os espaços livres públicos;
• Atender a demanda por espaços livres públicos de lazer 
e esporte; 
• Promover a recuperação e conservação ambiental dos 
cursos d´água e das áreas verdes; 
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local e regional; 
• Promover o atendimento habitacional e a regularização 
fundiária  de acordo com as diretrizes do Plano Municipal 
de Habitação - PMH.   

Diretrizes
• Garantir a implantação de equipamentos públicos de 
acordo com as demandas locais, tais como: CEI, CRAS e 
UBS;
• Compatibilizar o atendimento habitacional para as 

famílias em situações precárias de moradia, como as 
favelas Tanque Itápolis, Itápolis e Barreira Grande, 
priorizando as famílias em situação de risco; 
• Qualificar os espaços públicos da região, com zeladoria 
e arborização dos espaços livres e verdes. Destaque para 
o canteiro central da Av. Arq. Vilanova Artigas, por onde 
passa a ciclovia;
• Promover a qualificação ambiental e urbana do Rio das 
Pedras, além de zeladoria e melhoria das áreas verdes às 
margens do curso d’água e canteiro central da Av. Arq. 
Vilanova Artigas, possibilitando seu uso como espaço livre 
verde de lazer e esportes;
• Melhorar as conexões e integrações com o restante 
do território, priorizando os pedestres, o transporte 
não motorizado e o transporte público, garantindo a 
conexão entre modais (ônibus, ciclovias e pedestres) e 
demais equipamentos da região, seguindo diretrizes do 
Plano de Mobilidade (PLANMOB 2015) e do atendimento 
habitacional às famílias que ocupam as áreas que 
demandam obras viárias. 

Secretarias Envolvidas
SMPED;SMADS;SMSP;SMDU;SEME;SEHAB;SIURB;SES;SV
MA;SMT;SME.

Atores Envolvidos
CET;SP TRANS;SP Urbanismo.CEF;BR.
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Subprefeitura SÃO MATEUSID 372 | AGRICULTURA SÃO MATEUS

Descrição
Subprefeitura no geral, abrangendo áreas de agricultura 
de caráter mais urbana nos distritos de São Mateus e São 
Rafael e de caráter mais rural/periurbano nos distritos de 
Iguatemi e São Rafael.     

Caracterização
A subprefeitura de São Mateus conta com diversas áreas 
propícias ao desenvolvimento da agricultura como viés 
de desenvolvimento econômico, tanto nos distritos de 
Iguatemi e São Rafael, que apresentam áreas maiores sem 
ocupação urbana, como também em faixas de servidão da 
SABESP e da Eletropaulo, existentes em todo o território.
A produção agroecológica é relevante por diversos 
aspectos. Reduzir o ciclo dos alimentos e melhorar a 
qualidade da alimentação por si já são importantes 
pautas. Aliar isso a um desenvolvimento econômico em 
áreas de vulnerabilidade social, ajudando a reduzi-la é o 

que caracteriza essa proposta de política pública.     

Objetivos
• Promover ações indutoras do desenvolvimento 
econômico local; 
• Estimular a atividade agrícola de baixo impacto 
ambiental.   

Diretrizes
• Estimular o desenvolvimento da economia agrícola em 
conformidade com os preceitos de agroecologia, com 
enfoque na produção alimentar orgânica;
• Realizar ações de recuperação das nascentes para 
garantir água limpa para a rega da produção alimentar;
• Dar suporte aos pequenos produtores para a garantir 
que o solo não esteja contaminado e que haja acesso a 
água limpa;
• Fornecer apoio aos agricultores locais e desenvolvimento 
de atividades compatíveis com as características 
ambientais da região;
• Incentivar o uso de faixas de servidão para a produção 
agroecológica, em parceria com as concessionárias/
proprietárias das faixas non aedificandis;
• Cadastrar e mapear as áreas de produção agrícola;
• Estudar a inserção no Plano de Desenvolvimento Rural 
Sustentável e Solidário multidisciplinar, conforme disposto 
no PDE, ao menos para as áreas de ZPDS;
• Elaborar um Plano de Manejo em que sejam promovidas 
atividades de Educação ambiental , de promoção e 
difusão de tecnologias que visem à sustentabilidade das 
atividades agropecuárias, agroflorestais e piscicultura, 
além de atividades de pesquisa e incentivo às atividades 

agroflorestais de baixo impacto, capazes de coexistir com 
a Mata Atlântica e demais formas de vegetação, visando 
promover alternativas sustentáveis de geração de renda 
à população;
• Incentivar a criação de espaço para feiras públicas, 
incentivando o consumo de produtos orgânicos por todas 
as faixas de renda e garantindo escoamento da produção;
• Articular com a política municipal de compra de 
merenda escolar orgânica;
• Associar a política com o “Bordas da Cidade”, articulação 
territorial de metas setoriais com objetivo promover o 
desenvolvimento sustentável das franjas urbanas;
• Buscar apoio nas iniciativas já existentes no território;
• Criar um sistema público para a compostagem, podendo 
ter origem nas podas de árvores;
• Estudar ações de profissionalização dos pequenos 
produtores e beneficiamento dos produtos dentro de 
uma estrutura de suporte público, permitindo ampliar o 
retorno econômico para os agricultores;
• Estudar Pagamento por prestação de serviços 
ambientais.  

Secretarias Envolvidas
SMSP;SMDU;SIURB;SDTE;SVMA;SME.

Atores Envolvidos
FUNDURB.Desenvolve SP.
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Lista de Abreviaturas e Siglas

A
ABC - Região tradicionalmente industrial do Estado de 
São Paulo, parte da Região Metropolitana de São Paulo, 
cuja sigla provém das cidades que formam a região: Santo 
André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul
AC-2 - Áreas públicas ou privadas ocupadas por Clubes de 
Campo, de acordo com a Lei 16.402/16
AD- Subprefeitura de Cidade Ademar
AF – Subprefeitura de Aricanduva/Vila Formosa
AMLURB - Autoridade Municipal de Limpeza Urbana
AOD - Área de Ocupação Dirigida, das Leis Estaduais Nº Nº 
13.579/09 e Nº 12.233/06
APA  – Área de Proteção Ambiental 
APRM - Área de Proteção e Recuperação de Mananciais
ATOS – Assessoria Técnica de Obras e Serviços

B 
BT- Subprefeitura do Butantã

C
CadÚnico - Cadastro Único
CAPS - Centro de Atenção Psicossocial
CCJ - Centro de Cultura da Juventude
CDC - Clube da Comunidade
CEBRAP – Centro Brasileiro de Análise e Planejamento
CECCO - Centro de Convivência e Cooperativa para 
pacientes psiquiátricos
CEI – Centro de Educação Infantil
CEM – Centro de Estudos da Metrópole
CER - Centro Especializado em Reabilitação
CET – Companhia de Engenharia de Tráfego
CEU – Centro Educacional Unificado

CGE – Centro de Gerenciamento de Emergências
CGM – Controladoria Geral do Município
CL – Subprefeitura do Campo Limpo
CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
CONPRESP - Conselho Municipal de Preservação do 
Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de 
São Paulo
CPTM – Companhia Paulista de Trens Metropolitanos
CRAS – Centro de Referência de Assistência Social
CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social
CS – Subprefeitura de Capela do Socorro
CT – Subprefeitura de Cidade Tiradentes
CV – Subprefeitura de Casa Verde

D
DEINFO – Departamento de Produção e Análise da 
Informação
DETRAN-SP – Departamento Estadual de Trânsito de São 
Paulo

E 
EM – Subprefeitura de Ermelino Matarazzo
EMBRAESP – Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio
EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

F
FAUUSP - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de São Paulo
FEPASA - Ferrovia Paulista S.A
FERROBAN - Ferrovia Bandeirantes S.A.
FIPE - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas

FO – Subprefeitura da Freguesia do Ó / Brasilândia

G
GU – Subprefeitura de Guaianases

H
HIS - Habitação de Interesse Social

I
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IDHM – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 
IM – Índice de Mobilidade
INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira
IP – Subprefeitura do Ipiranga 
IPEA– Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas
IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano
IPVS – Índice Paulista de Vulnerabilidade Social 
IQ – Subprefeitura de Itaquera
ISS - Imposto Sobre Serviços
IT – Subprefeitura de Itaim Paulista
ITBI - Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis

J
JA – Subprefeitura de Jabaquara 
JT – Subprefeitura de Jaçanã / Tremembé

L
LA – Subprefeitura da Lapa
LPUOS - Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo , Lei 
Municipal Nº 16.402/16



M
MB – Subprefeitura de M’Boi Mirim
MDC – Mapa Digital da Cidade
MEM - Macroárea de Estruturação Metropolitana
MG – Subprefeitura de Vila Maria/Vila Guilherme
MO – Subprefeitura da Mooca
MobiLab – Laboratório de Mobilidade Urbana
MP – Subprefeitura de São Miguel Paulista
MRVU - Macroárea de Redução da Vulnerabilidade Urbana
MSP – Município de São Paulo
MQU - Macroárea de Qualificação da Urbanização

P
PA – Subprefeitura de Parelheiros 
PDE – Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo 
(Lei 16.050/14)
PE – Subprefeitura da Penha 
PI – Subprefeitura de Pinheiros
PIU - Projeto de Intervenção Urbana
PJ – Subprefeitura de Pirituba / Jaraguá
PlanMob – Plano Municipal de Mobilidade de São Paulo
PMSP – Prefeitura do Município de São Paulo 
PNUD – Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento
PNUMA – Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente
PR – Subprefeitura de Perus 
PRE – Plano Regional Estratégico (Lei 13.885/04)
PROAIM – Programa de Aprimoramento das Informações 
de Mortalidade no Município de São Paulo
PRS – Plano Regional da Subprefeitura (Decreto nº 
57.537/16)

Lista de Abreviaturas e Siglas

R
RAIS – Relação Anual de Informações Sociais do Ministério 
do Trabalho e Previdência Social
RMSP - Região Metropolitana de São Paulo

S
SA – Subprefeitura de Santo Amaro
SABESP - Companhia de Saneamento Básico do Estado de 
São Paulo
SAD - Serviço Atenção Domiciliar
SAE DST/AIDS - Serviço de Assistência Especializada em 
HIV/Aids
SAPAVEL - Sistema de Áreas Protegidas, Áreas Verdes e 
Espaços Livres
SB – Subprefeitura de Sapopemba 
SBD - Subáreas de Baixa Densidade, das Leis Estaduais Nº 
Nº 13.579/09 e Nº 12.233/06 
SCA - Subárea de Conservação Ambiental, das Leis 
Estaduais Nº Nº 13.579/09 e Nº 12.233/06
SDTE – Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e 
Empreendedorismo
SE – Subprefeitura da Sé
SEADE – Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados
SECOM – Secretaria Executiva de Comunicação
SEHAB – Secretaria Municipal de Habitação
SEME – Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e 
Recreação
SEL – Secretaria Municipal de Licenciamento
SES – Secretaria de Estado da Saúde
SF – Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento 
Econômico
SGM – Secretaria do Governo Municipal

SIM – Sistema de Informações sobre Mortalidade
SISCOR – Sistema de Controle de Resíduos Sólidos Urbanos
SIURB – Secretaria Municipal de infraestrutura Urbana e 
Obras
SM – Subprefeitura de São Mateus
SMADS – Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social
SMC – Secretaria Municipal de Cultura
SMDU – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
SMDHC – Secretaria Municipal de Direitos Humanos e 
Cidadania
SME – Secretaria Municipal da Educação
SMG – Secretaria Municipal de Gestão
SMPED – Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência 
e Mobilidade Reduzida
SMPIR – Secretaria Municipal de Promoção de Igualdade 
Racial
SMPM – Secretaria Municipal de Política para as Mulheres 
SMRIF – Secretaria Municipal de Relações Internacionais 
e Federativas
SMS – Secretaria Municipal de Saúde
SMSP – Secretaria Municipal de Coordenação das 
Subprefeituras
SMSU – Secretaria Municipal de Segurança Urbana 
SMT – Secretaria Municipal de Transportes
SNJ – Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos
SOD - Subárea de Ocupação Diferenciada, das Leis 
Estaduais Nº Nº 13.579/09 e Nº 12.233/06 
SOE - Subárea de Ocupação Especial, das Leis Estaduais Nº 
Nº 13.579/09 e Nº 12.233/06
SPTRANS – São Paulo Transporte
SSP – Secretaria de Estado da Segurança Pública



ST – Subprefeitura de Santana / Tucuruvi
SUC - Subárea de Ocupação Urbana Consolidada, das Leis 
Estaduais Nº Nº 13.579/09 e Nº 12.233/06 
SUCT - Subárea de Ocupação Urbana Controlada, das Leis 
Estaduais Nº Nº 13.579/09 e Nº 12.233/06
SUS – Sistema Único de Saúde
SUVIS - Supervisões de Vigilância em Saúde
SVMA – Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente

T
TICP - Território de Interesse da Cultura e da Paisagem
TPCL – Cadastro Territorial e Predial, de Conservação e 
Limpeza

U
UBS – Unidade Básica de Saúde

V
VM – Subprefeitura de Vila Mariana 
VP – Subprefeitura de Vila Prudente

Z
ZC - Zona de Centralidade, de acordo com a Lei 16.402/16
ZDE - Zona de Desenvolvimento Econômico, de acordo 
com a Lei 16.402/16
ZEIS – Zona Especial de Interesse Social, de acordo com a 
Lei 16.402/16
ZEM - Zona Eixo de Estruturação da Transformação 
Metropolitana, de acordo com a Lei 16.402/16
ZEPAM - Zona Especial de Proteção Ambiental, de acordo 
com a Lei 16.402/16
ZEPEC - Zonas Especiais de Preservação Cultural

Lista de Abreviaturas e Siglas

ZER - Zona Exclusivamente Residencial, de acordo com a 
Lei 16.402/16
ZEU - Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana, 
de acordo com a Lei 16.402/16
ZEUp - Zona Eixo de Estruturação da Transformação 
Urbana Previsto, de acordo com a Lei 16.402/16
ZM - Zona Mista, de acordo com a Lei 16.402/16
ZMa - Zona Mista Ambiental, de acordo com a Lei 
16.402/16
ZOE - Zona de Ocupação Especial, de acordo com a Lei 
16.402/16
ZPDS - Zona de Preservação e Desenvolvimento 
Sustentável, de acordo com a Lei 16.402/16
ZPDSr - Zona de Preservação e Desenvolvimento 
Sustentável da Zona Rural, de acordo com a Lei 16.402/16
ZPI - Zona Predominantemente Industrial, de acordo com 
a Lei 16.402/16



Processo de Revisão Participativa

O Decreto Nº 57.537/16 é fruto de amplo processo 
participativo de revisão dos Planos Regionais das 
Subprefeituras. O processo teve participação de mais 
de 550 técnicos de secretarias, órgãos e subprefeituras 
municipais organizados em dois Grupos de Trabalho 
(Conteúdo e Participação), realizando 15 rodadas de 
trabalho entre agosto de 2015 e dezembro de 2016. 
O trabalho foi apoiado por residentes do Programa de 
Residência em Arquitetura e Urbanismo: Planejamento e 
Gestão Urbana, selecionados em convênio estabelecido 
entre a SMDU e a FAUUSP. O processo estabelecido entre 
técnicos da SMDU, residentes e representantes de órgãos 
e subprefeituras se mostrou muito rico tanto no que diz 
respeito ao desenvolvimento de metodologias quanto de 
conteúdo. 

As 15 rodadas de trabalho compreenderam 50 encontros, 
sempre com representantes das secretarias e em 
subgrupos de trabalho organizados por conjuntos de 
subprefeituras. Além destes encontros, foram realizadas 
ainda diversas reuniões entre equipes do Departamento 
de Urbanismo da SMDU, arquitetos residentes e técnicos 
das respectivas subprefeituras, de secretarias e órgãos 
municipais e estaduais para debater as propostas.

O processo de revisão dos Planos Regionais foi elaborado 
com participação da população em uma série de dinâmicas 
e interações. Foram divulgados materiais introdutórios 
e de subsídio como os Cadernos das Subprefeituras no 
site Gestão Urbana, foram realizadas apresentações 

sobre os Planos Regionais, a abordagem da função social 
da cidade e discutidos desafios das subprefeituras nas 
Conferências Regionais, fase pública com participação 
de aproximadamente 10.000 pessoas ocorrida entre 
março e junho de 2016, preparatória para a Conferência 
Municipal da Cidade, e foram realizadas apresentações 
introdutórias em informes em reuniões ordinárias dos 32 
Conselhos Participativos das Subprefeituras, realizadas 
entre fevereiro e maio de 2016. 

Foram realizadas também oficinas participativas, entre 
março e junho, em reuniões de pauta única com cada 
Conselho Participativo, contando com participação de 
conselheiros, convidados e munícipes interessados, 
contabilizando mais de 1.000 participantes. Realizou-se 
consulta online sobre os perímetros de problematização 
na plataforma Gestão Urbana entre julho e agosto de 
2016, recolhendo-se centenas de contribuições. Entre 
oficinas, conferências e mapa online, foram recepcionadas 
e sistematizadas aproximadamente 9.000 contribuições. 
Cada uma foi georreferenciada, passou por 19 campos 
de análise e foi considerada pelos Grupos de Trabalho 
para alterações e complementações nas propostas. 
Finalmente, foram realizadas devolutivas em cada um dos 
32 Conselhos Participativos em setembro de 2016. 
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Programa de Residência em Planejamento e Gestão 
Urbana - Convênio entre a Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de São Paulo e a Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Paulo
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