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Apresentação

A Macrorregião Norte 1 é composta por três subprefeituras: 
Santana/Tucuruvi, Vila Maria/Vila Guilherme e Jaçanã/
Tremembé. É delimitada, ao sul, pelo Rio Tietê; a leste 
pelo córrego Cabuçu e pela Rodovia Fernão Dias, 
estabelecendo limite com a cidade de Guarulhos; ao 
norte pela Serra da Cantareira, que separa São Paulo de 
Mairiporã; e a oeste pelas Avenidas Santa Inês, Parada 
Pinto, Conselheiro Moreira de Barros, Imirim e Brás 
Leme, fazendo limite com a subprefeitura de Casa Verde/
Cachoeirinha. O trecho norte do Rodoanel atravessa a 
macrorregião ao longo do distrito do Tremembé e em 
pequeno trecho do distrito do Mandaqui.
 
O crescimento da área central da cidade de São Paulo 
deu-se em direção a todos os quadrantes do município, 
porém, devido à barreira física do Rio Tietê, a região 
norte, também conhecida como Além-Tietê, apresentou 
crescimento mais lento e desigual ao longo de toda sua 
história. A região manteve características rurais até o início 
do século XX, tendo Santana como o primeiro povoado 
a se desenvolver na rota dos viajantes que seguiam em 
direção ao interior paulista.

O ramal da Estrada de Ferro da Cantareira (Tramway da 
Cantareira), chega a Guarulhos em 1915, atravessando 
os distritos de Santana, Tucuruvi e Jaçanã. A região de 
Santana serviu de porta de entrada para muitos dos 
bairros da zona norte, pois, além da presença da linha 
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férrea, a ligação com o centro era facilitada através da 
Ponte Grande (atual Ponte das Bandeiras), além de 
aglutinar várias atividades de comércio e de serviços.

Apenas a partir dos anos 1930, loteamentos feitos na 
década anterior foram objeto de intensa ocupação, 
período de elevado crescimento demográfico de todo 
o município paulistano, em função de forte processo 
migratório e da intensa industrialização da cidade de 
São Paulo. A especulação de lotes começa a aparecer 
como prática rentável contribuindo para o espalhamento 
da cidade, tendo como consequência a criação de 
loteamentos desconectados entremeados por vazios 
urbanos à espera de valorização. A falta de conectividade 
urbana na zona norte é notável até hoje.

Entre as décadas de 30 e 40 foi realizada a retificação 
do curso do Rio Tietê entre Casa Verde e Vila Maria, 
possibilitando o início do aproveitamento dos terrenos de 
várzea do rio, além da melhoria das ligações viárias com 
o centro da cidade. No início dos anos 50, representando 

mais um impulso para toda a zona norte, houve a 
construção das Rodovias Presidente Dutra e Fernão 
Dias. A abertura da linha de metrô norte-sul, chegando 
até Santana no ano de 1975, beneficiou todas as regiões 
adjacentes ao bairro. O Terminal Rodoviário do Tietê, 
inaugurado no ano de 1982, também reforçou essa 
valorização.

A partir da década de 80, a consolidação da ocupação das 
áreas periféricas reflete o cenário nacional de recessão 
econômica, desemprego e aumento das desigualdades. É 
principalmente a partir desta década que as áreas mais 
próximas à Cantareira têm uma significativa redução 
em seu caráter agrícola e passam a sofrer pressão para 
sua ocupação, acarretando em grandes desmatamentos 
na década de 1990. Até os dias de hoje, a expansão do 
município em direção ao norte é um dos grandes conflitos 
da região, sendo difícil o equilíbrio entre a provisão de 
habitação de interesse social e a preservação ambiental. 
As obras de instalação do trecho Norte do Rodoanel, 
cruzando toda a região à beira da Serra da Cantareira, 

tampouco contribui neste sentido, já que abrem novos 
terrenos e possibilidades de ocupação irregular - 
inclusive devido ao não cumprimento das compensações 
ambientais exigidas em lei.

Políticas de Desenvolvimento Urbano-Ambiental 

O Plano Diretor Estratégico (Lei 16.050/14) delimitou 
que a Macrorregião Norte 1 apresenta em seu território 
6 grandes tipos de ocupação urbana, definidas nas 
seguintes macroáreas: Macroárea de Estruturação 
Metropolitana (MEM); Macroárea de Qualificação da 
Urbanização; Macroárea de Redução de Vulnerabilidade 
Urbana; Macroárea de Redução de Vulnerabilidade 
Urbana e Recuperação Ambiental; Macroárea de Controle 
e Qualificação Urbana e Ambiental; e Macroárea de 
Preservação dos Ecossistemas Naturais. As três primeiras 
denotam um território já ocupado e consolidado que 
demandam, de modo geral, a melhoria e complementação 
dos sistemas existentes. As duas seguintes refletem um 
território em constante transformação e conflito entre 

1914 1929 1949 1962 1997 2002

Evolução da Mancha Urbana. Fonte: Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (EMPLASA, 2002)
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os diversos usos - em especial a ocupação habitacional 
e a preservação ambiental. A última, por sua vez, 
está totalmente contida na região da APP da Serra da 
Cantareira, que deve ser conservada.

A MEM, em especial, deve trazer grandes mudanças para 
o território de toda a Zona Norte, já que permite processos 
de mudanças nos padrões de uso e ocupação do solo. Está 
sendo elaborado para a região o Projeto de Intervenção 
Urbana (PIU) Arco Tietê, que propõe a instituição de 
uma série de instrumentos de transformação urbana 
que permitirão o desenvolvimento desta área. Uma das 
Áreas de Intervenção Urbana (AIU) contidas neste PIU, e 
que trará importantes transformações para toda a região, 
é a construção da Via Apoio Norte, que, paralelamente 
à Marginal Tietê, ligará o bairro da Vila Maria até a 
Lapa, atravessando as Subprefeituras de Vila Maria/Vila 
Guilherme, Santana/Tucuruvi, Freguesia do Ó/Brasilândia, 
Casa Verde/Cachoeirinha e Pirituba/Jaraguá.

A conexão da Rodovia Fernão Dias, duplicada entre 1995 
e 2005, com o Trecho Norte do Rodoanel (em obras) 
possivelmente irão potencializar a dinâmica logística da 
macrorregional, já existente devido à presença da Rodovia 
Presidente Dutra e do Terminal de Cargas Fernão Dias, no 
distrito de Vila Medeiros.

Caracterização

Desde o início da ocupação da região, Santana é polo de 
atratividade de toda a Zona Norte. Até os dias de hoje, 
concentra os maiores rendimentos, o maior número de 

empregos formais, a maioria das escolas técnicas e os 
principais eixos de transporte. É a única subprefeitura 
“Além-Tietê” que é atendida por uma linha de metrô: 
as seis estações da Linha 1 que servem a ZN estão no 
território de Santana/Tucuruvi. As demais subprefeituras 
são atendidas, exclusivamente, por linhas de ônibus. As 
subprefeituras de Vila Maria/Vila Guilherme e Jaçanã/
Tremembé não são servidas por nenhum tipo de 
transporte público de massa.

Além disso, a mobilidade na região norte é dificultada pela 
carência de ligações leste-oeste entre as subprefeituras. 
São escassas as vias que correm neste sentido: a maioria 
dos eixos viários estruturais fazem a conexão norte-sul. 
Deste modo, as subprefeituras, ainda que próximas umas 
às outras, acabam ficando isoladas entre si: é mais rápido, 
em transporte público, ir da Vila Maria ao Centro de São 
Paulo, do que da Vila Medeiros até o Mandaqui. A região 
leste da Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme, em 
especial, configura-se como uma ilha urbana no município, 
já que não possui muitas vias que a conectem com as 
subprefeituras vizinhas e, ao mesmo tempo, é cortada por 
grandes rodovias e a marginal, que configuram grandes 
barreiras.

A Marginal Tietê e as Rodovias Fernão Dias e Presidente 
Dutra, ao mesmo tempo em que configuram barreiras para 
esta subprefeitura, fazem com que a Macrorregião Norte 
1 tenha importante papel na distribuição e mobilidade 
logística da RMSP. Além de ser ponto de confluência destes 
importantes eixos, contém o Terminal de Cargas Fernão 
Dias, referência para a região metropolitana. Outras vias, 

como a Av. Nova Cantareira e a Av. Sezefredo Fagundes,  
também cruzam a macrorregião e auxiliam na conexão 
entre São Paulo e os municípios vizinhos. Na conexão 
com Guarulhos, o Eixo de Estruturação da Transformação 
Urbana delimitado pelo PDE 2014 configura-se como a 
principal ligação: parte da estação Tucuruvi (Linha 1 do 
Metrô), segue pela Av. Dr. Antônio Maria de Laet e R. 
Pedro Vidal, continua pela R. Benjamim Pereira, R. Dr. 
Carlos Bastos Aranha e R. Abílio Pedro Ramos, até cruzar 
o Rio Cabuçu de Cima.

A Macrorregião Norte 1 é, de modo geral, bastante 
heterogênea no que compete à ocupação formal e 
informal. A Subprefeitura Santana/Tucuruvi, como já 
indicado anteriormente, é a que possui maior rendimento 
e também maior valor venal médio de terrenos. Trata-
se de uma região já consolidada e que apresenta certo 
equilíbrio entre usos residenciais e não-residenciais. 
Em contrapartida, a Subprefeitura Jaçanã/Tremembé 
possui poucas regiões com uso não-residencial (a maioria 
delas concentrada na divisa com Santana/Tucuruvi e 
Vila Maria/Vila Guilherme, ao longo da R. Maria Amália 
Lopes de Azevedo e na região do Parque Edu Chaves) e 
grande parte do território é ocupado por assentamentos 
precários. Jaçanã/Tremembé possui, principalmente 
na porção norte da subprefeitura, núcleos esparsos de 
urbanização que não são atendidos pela maioria dos 
serviços e equipamentos públicos. Esta subprefeitura, em 
especial na região de Furnas, apresenta grande demanda 
por equipamentos básicos de saúde e educação (CEI, 
CRAS e UBS). 9,04% do território do Tremembé está 
grafado como ZEIS no PDE 2014 e na LPUOS. Vila Maria/
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Vila Guilherme, por sua vez, apresenta em grande parte 
de seu território usos não-residenciais, principalmente 
industriais, que geram empregos para a região mas, ao 
mesmo tempo, geram conflitos com o uso habitacional. 
Na ilha urbana conformada entre a Marginal Tietê e as 
Rodovias Fernão Dias e Presidente Dutra, concentram-se 
grandes galpões industriais e habitações em situação de 
vulnerabilidade social (Parque Vila Maria).

Em reflexo à ocupação da região, podemos notar padrões 
no perfil etário de cada subprefeitura: onde a ocupação 
é consolidada, concentra-se o maior número de idosos  - 
distritos de Santana, Tucuruvi, Vila Medeiros e o sul do 
distrito do Tremembé (ao longo da Rua Maria Amália 
Lopes de Azevedo); enquanto em regiões de ocupação 
recente, em especial as informais e precárias, há maior 
concentração de crianças e jovens de até 14 anos - a 
região do Parque Novo Mundo e Parque Vila Maria, no 
distrito de Vila Maria, e Furnas, no Tremembé1.

A região norte é reconhecida como uma das principais 
regiões da cidade no que concerne ao meio ambiente, 
devido à presença da Serra da Cantareira. No entanto, 
a distribuição das áreas verdes pela região é muito 
heterogênea. Apesar da presença do Parque Estadual 
da Cantareira e outros parques menores distribuídos 
entre as três subprefeituras (Parque do Trote, Parque 
da Juventude, Horto Florestal e Núcleo Engordador, por 
exemplo), algumas áreas urbanizadas são grandes ilhas de 
calor e vazios vegetais. De modo geral, as ruas são pouco 

1 IBGE. Censo Demográfico 2010.

arborizadas, em especial na porção sul do território, 
na faixa de várzea do Rio Tietê, predominantemente 
ocupada por indústrias e outros usos de grande porte. 
Mais ao norte é grande a presença de nascentes e cursos 
d’água naturais.

Desafios da Macrorregião

Diante do contexto apresentado, os grandes desafios da 
macrorregião Norte 1 permeiam questões relacionadas 
a mobilidade, infraestrutura urbana, habitação (em 
especial população em vulnerabilidade social e áreas de 
risco), atividade econômica e mitigação de conflitos entre 
preservação ambiental e provisão habitacional.

O desafio de mobilidade na região é histórico e abrange 
toda a região norte. É preciso qualificar as conexões leste-
oeste, quase inexistentes, melhorando a conectividade 
entre distritos e subprefeituras, além de abrir novo viário 
ou ampliar o existente, enfrentando as dificuldades 
topográficas. 

Além da melhoria na conexão local e regional, é de grande 
importância e interesse para o município de São Paulo 
qualificar as conexões desta região com os municípios 
vizinhos da região metropolitana, em especial Guarulhos. 
Além de aperfeiçoar as grandes conexões, como anéis 
rodoviários, é necessário beneficiar as conexões em 
pequena escala, para que pedestres e ciclistas possam 
transitar mais facilmente entre as cidades.

A diversificação e ampliação da atividade produtiva 

devem ser incentivadas em todo o território, em especial 
nas áreas em que não há indústrias e o setor de logística. 
É preciso ampliar a oferta de empregos a seus habitantes 
e aumentar a contribuição com o número de empregos 
formais do município. Conjuntamente, elevar o nível 
de escolaridade média dos trabalhadores através da 
instalação de escolas técnicas e cursos profissionalizantes, 
de maneira a tornar possível a elevação dos níveis salariais 
para esse estrato. Na região norte da macrorregional, 
o incentivo à geração de emprego e renda ligados a 
agricultura e turismo, a partir da vocação ambiental da 
região, potencializa o setor produtivo ao mesmo tempo 
em que controla os avanços da mancha urbana sobre a 
APP. 

No que concerne à questão habitacional, é necessário 
atender à população em situação de vulnerabilidade 
social e área de risco,  de acordo com o Plano Municipal de 
Habitação - PMH. É preciso, também, realizar regularização 
fundiária de diversas ocupações - inclusive daquelas 
que, no distrito do Tremembé, ainda se encontram com 
cadastro fundiário no INCRA.

A questão habitacional, em especial na porção norte 
do território, sempre vem acompanhada da questão 
ambiental, e a mitigação de conflitos entre estes dois 
temas é um dos grandes desafios da macrorregião: é 
preciso prover habitação para a população vulnerável 
- de preferência habitação de interesse social -, sem, no 
entanto, avançar sobre espaços de mata e sobre cursos 
d’água. Os usos industriais e de alcance metropolitano, 
como as Rodovias e a instalação do Rodoanel Norte, 
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também avançam sobre áreas de proteção ambiental 
e possibilitam novas ocupações. As obras devem ser 
vistoriadas, as ocupações controladas, e as atividades 
relacionadas ao potencial ambiental incentivadas,  de 
modo que seja possível preservar os mananciais e a 
vegetação local. 

Diretrizes da Macrorregião

• Melhorar a conectividade local e regional, em especial 
as conexões leste-oeste;
• Criar conexões e melhorar as existentes, em especial 
para pedestres e ciclistas, e priorização do transporte 
coletivo;

• Criar e qualificar as conexões entre os municípios 
vizinhos;
• Qualificar o diálogo com os municípios vizinhos e o 
Governo do Estado;
• Atender às necessidades relacionadas à precariedade 
habitacional e urbana;
• Atender à população em área de risco;
• Promover a regularização fundiária;
• Controlar novas ocupações sobre área de preservação
ambiental;
• Recuperar e proteger nascentes e córregos;
• Preservar a vegetação existente;
• Fiscalizar obras de grande impacto, em especial aquelas
que avançam sobre área de preservação ambiental;

• Incentivar a instalação de novas atividades produtivas;
• Incentivar a geração de emprego e renda ligados a 
agricultura
e turismo;
• Ampliar a oferta de equipamentos e serviços públicos;
• Ampliar a oferta de transporte público.

 Foto: Região de Furnas, a partir da Rua Manuel Vieira da Luz
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Macrorregião NORTE 1ID 51 | EIXO DE ESTRUTURAÇÃO SÃO PAULO-GUARULHOS

Descrição
O perímetro é delimitado pela área de influência relativa 
ao Eixo de Estruturação da Transformação Urbana Previsto 
pelo Plano Diretor Estratégico (Lei nº 16.050/2014). Este 
eixo parte da estação Tucuruvi da Linha 1 do Metrô, 
segue pela Av. Dr. Antônio Maria de Laet e R. Pedro 
Vidal; continua pela R. Benjamim Pereira (divisa com a 
Subprefeitura Jaçanã/Tremembé); R. Dr. Carlos Bastos 
Aranha e R. Abílio Pedro Ramos, até cruzar o Rio Cabuçu 
de Cima (limite com o município de Guarulhos) e chegar 
ao corredor da EMTU e ao Terminal da Vila Galvão, 
existentes no município vizinho.   

Caracterização
O eixo configura-se como uma das principais conexões 
com o município de Guarulhos e possui fluxo intenso de 
veículos e ônibus da EMTU (tanto na Av. Dr. Antônio Maria 
de Laet, como na Av. Guapira e Av. Mazzei). O uso do 

solo no entorno é majoritariamente residencial, porém, 
com alguns imóveis de uso comercial ou misto, todos 
predominantemente horizontais. As ruas que conformam 
o eixo possuem alguns núcleos comerciais descontínuos, 
com usos bastante diversificados (feira livre, aos 
domingos; centros automotivos; lojas de material de 
construção; farmácia etc.). No trecho próximo ao centro 
do bairro Jaçanã há maior circulação de pedestres, devido 
à concentração de comércio. Na Av. Dr. Antônio Maria de 
Laet, próximo à R. Padre Leão Peruche, há uma ocupação 
irregular e precária junto ao córrego Cabuçu, que se 
encontra parcialmente canalizado.   

Objetivos
• Promover ações indutoras do desenvolvimento 
econômico local;
• Qualificar os espaços livres públicos;
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local, regional, 
metropolitana e de acordo com o Plano de Mobilidade de 
São Paulo - PLANMOB;
• Contribuir com os programas relacionados à notificação 
para o parcelamento, edificação e utilização compulsórios 
(PEUC).   

Diretrizes
• Qualificação dos espaços públicos que terão seu uso 
intensificado pelo adensamento previsto para o eixo, de 
acordo com o Plano Diretor (Lei nº 16.050/2014);
• Qualificação urbanística e ambiental na Av. Dr Antônio 
Maria de Laet;
• Implantação de corredor de ônibus e ciclovias entre 
o Terminal Tucuruvi e o Terminal da Vila Galvão em 

Guarulhos;
• Qualificação da transposição da Rodovia Fernão Dias 
para a circulação de veículos, ciclistas e pedestres;
• Redesenho das calçadas ao longo do eixo e arredores: 
melhoria na pavimentação, continuidade do trajeto, 
largura, permeabilidade do solo, arborização etc.;
• Melhoria da geometria dos acessos para a Rodovia 
Fernão Dias, buscando diminuir a velocidade dos veículos, 
o número de colisões e atropelamentos;
• Melhoria das condições de iluminação pública;
• Melhoria da arborização urbana.   

Secretarias Envolvidas
SMPED;SMSP;SEME;SIURB;SDTE;SMT.

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

Caderno de Propostas dos Planos Regionais das Subprefeituras 
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Macrorregião NORTE 1ID 52 | CÓRREGO DA PACIÊNCIA

Descrição
A bacia hidrográfica do córrego da Paciência, afluente da 
margem direita do Rio Cabuçu de Cima, está localizada 
exatamente na divisa entre os distritos de Santana, Vila 
Medeiros e Jaçanã, que fazem parte, respectivamente, 
dos territórios das subprefeituras de Santana/ Tucuruvi, 
Vila Maria/Vila Guilherme e Jaçanã/Tremembé. Seu 
leito principal corre paralelamente à Avenida Júlio 
Buono, então, após a Avenida Mendes da Rocha, segue 
paralelamente à Avenida Sanatório até desembocar no 
Rio Cabuçu de Cima após a Rodovia Fernão Dias. Próximo 
à Rua Águas Formosas, o córrego recebe importante 
afluente, o córrego Maria Paula. O perímetro delimitado 
faz o caminho do córrego da Paciência e do trecho inicial de 
seu afluente, contemplando também alguns quarteirões 
adjacentes às suas margens direita e esquerda.
      

Caracterização
Área de urbanização consolidada, a região possui alto 
grau de impermeabilização.  O córrego encontra?se a 
céu aberto com as margens em terreno natural, de modo 
que seus taludes marginais sofrem com erosão, causando 
alagamentos recorrentes em alguns pontos ao longo 
do perímetro. Grande parte do esgoto das habitações 
lindeiras é lançado no corpo hídrico.
O local possui uso do solo predominantemente misto e 
residencial horizontal, com baixa densidade de empregos 
por habitantes e baixíssima cobertura vegetal. Há grande 
descarte de lixo dentro do córrego. 
No distrito de Jaçanã, a região é bastante densa e de alta 
vulnerabilidade, possui ocupações irregulares e carência 
em equipamentos de educação infantil e unidades básicas 
de saúde. Do outro lado do córrego, já no distrito de Vila 
Medeiros, a demanda é por unidades básicas de saúde.
    
Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais, especialmente de saúde e de educação;
• Atender a população em situação de vulnerabilidade 
social;
• 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 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;
• Solucionar os problemas de saneamento ambiental, em 
especial manejo de águas pluviais (drenagem);
• Promover a coleta e destinação de resíduos sólidos;
• Promover o atendimento habitacional e a regularização 
fundiária  de acordo com as diretrizes do Plano Municipal 
de Habitação - PMH.   

Diretrizes
• Solucionar demanda por equipamentos de saúde e 
educação;
• Realização de estudo econômico para avaliar as 
potencialidades do comércio local e garantir abertura de 
fachadas ativas, de acordo com o Plano Diretor Estratégico 
(Lei nº 16.050/2014);
• Implantação do projeto da SIURB para Canalização do 
Córrego da Paciência e de seu afluente Córrego Maria 
Paula, incorporando travessias para pedestres, ciclistas 
e transporte coletivo na Rod. Fernão Dias e no Córrego 
Cabuçu de Cima;
• Construção de piscinão como previsto no projeto da 
SIURB para Canalização do Córrego da Paciência, levando 
em consideração e mantendo o uso atual do terreno;
• Implantação de projeto paisagístico previsto;
• Criação de áreas verdes públicas contínuas e qualificadas;
• Ampliar coleta seletiva e de resíduos sólidos;
• Implementação de programa de educação ambiental, 
com enfoque na conscientização quanto ao descarte de 
lixo no córrego; 
• Atendimento habitacional com enquadramento das 
famílias em situação de vulnerabilidade nos diversos 
programas desenvolvidos pela SEHAB.

Caderno de Propostas dos Planos Regionais das Subprefeituras 
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Macrorregião NORTE 1ID 52 | CÓRREGO DA PACIÊNCIA

Secretarias Envolvidas
SMS;SMADS;SMDU;SMDHC;SEME;SEHAB;SIURB;SES;SD-
TE;SVMA;SME.

Atores Envolvidos
CET;SP TRANS;Ilume.
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Macrorregião NORTE 1ID 107 | FRONTEIRA SÃO PAULO/GUARULHOS

Descrição
O perímetro delimita a área de fronteira entre os 
municípios de Guarulhos e São Paulo, nos limites com 
as subprefeituras Jaçanã/Tremembé e Vila Maria/Vila 
Guilherme. Abrange o trecho entre a Rod. Fernão Dias e o 
Rio Cabuçu de Cima.      

Caracterização
O perímetro envolve a região de fronteira entre os 
municípios de São Paulo e Guarulhos e a transposição das 
barreiras formadas pela Rodovia Fernão Dias e pelo Rio 
Cabuçu de Cima. Tais barreiras, dificultam a conectividade 
entre os municípios e criam ilhas urbanas, como o Jardim 
Cabuçu e o Conjunto Sonda. As conexões existentes 
são insuficientes para atender ao intenso fluxo entre os 
municípios, sendo alguns problemas urbanos e sociais, 
como os relacionados ao tráfico de drogas e à violência, 
intensificados pela baixa qualidade urbana dessas 

conexões. Por se tratar de uma zona limítrofe, há também 
questões de indefinição em relação a atuação das duas 
prefeituras envolvidas  (como cobrança de IPTU, acesso 
ao transporte escolar e equipamentos públicos, matrícula 
de imóveis etc.)      

Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais, especialmente de assistência social;
• Atender a população em situação de vulnerabilidade 
social, especialmente  a população usuária de drogas;
• Qualificar os espaços livres públicos;
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local, regional e 
metropolitana;
• Melhorar a segurança pública local.   

Diretrizes
• Melhoria e criação de conexões, para pedestre, ciclistas 
e veículos com priorização do transporte coletivo, 
potencializando as dinâmicas entre os municípios; 
• Estímulo ao diálogo entre a PMSP e PMG para a 
execução conjunta de conexões entre os municípios e 
a regularização jurídica dos terrenos localizados entre a 
Rod. Fernão Dias e o Rio Cabuçu de Cima;
• Ampliação da ponte sobre o Rio Cabuçu de Cima que 
dá acesso da Estrada das Três Cruzes à Estrada do Cabuçu 
em Guarulhos; 
• Transposição da Rov. Fernão Dias e do Rio Cabuçu de 
Cima pela Av. Sanatório, prolongando-a até a conexão 
com a Rua Pedro Álvares Cabral, em Guarulhos;
• Qualificação dos espaços públicos nas conexões entre 
os municípios, em especial passarelas, baixo de viadutos, 

praças e áreas remanescentes;
• Estímulo ao diálogo entre a PMSP e a PMG buscando 
conciliar o atendimento dos equipamentos públicos à 
população residente na zona de fronteira;
• Atendimento à demanda por equipamentos de 
educação e saúde. 

Secretarias Envolvidas
SMPED;SMS;SMADS;SMSP;SEME;SIURB;SMT.

Atores Envolvidos
CET;SP Obras;SP TRANS;Ilume.

Caderno de Propostas dos Planos Regionais das Subprefeituras 
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Macrorregião NORTE 1ID 107 | FRONTEIRA SÃO PAULO/GUARULHOS
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Macrorregião NORTE 1ID 275 | AMORTECIMENTO DO PARQUE DA CANTAREIRA

Descrição
Abrange a Zona de Amortecimento definida pelo Plano 
de Manejo do Parque Estadual da Serra da Cantareira, 
no trecho que incide na subprefeitura Jaçanã/Tremembé. 
Delimitado ao norte pela Serra da Cantareira e ao sul pela 
mancha urbana.         

Caracterização
A Zona de Amortecimento do Parque Estadual da Serra 
da Cantareira foi estabelecida como parte do Plano 
de Manejo do parque. A Secretaria do Verde e Meio 
Ambiente (SVMA) desenvolveu o Projeto Bordas da 
Cantareira, que prevê a implantação de onze parques 
na zona de amortecimento com o objetivo de protegê-
la dos avanços dos usos urbanos. Seis desses parques 
estão na Subprefeitura Jaçanã/Tremembé: Parque Santa 
Maria I e II; Parque Tremembé; Parque Julião Fagundes; 
Parque Barrocada e Parque Engordador. Os parques 

estão previstos no PDE 2014 e alguns possuem atividades 
de lazer e pequenas atividades de produção agrícola. 
O trecho norte do Rodoanel intercepta esses parques, 
que sofrem forte impacto da obra, além de estimular 
ocupações irregulares em seus arredores. Estão presentes 
no perímetro áreas de loteamentos irregulares e favelas, 
alguns em áreas de risco geológico. Alguns deles  avançam 
sobre remanescentes de Mata Atlântica identificados no 
Plano Municipal da Mata Atlântica (PMMA). Outros usos 
de grande impacto também presentes no perímetro são: 
aterros sanitários e pedreiras.          

Objetivos
• Implantar os parques planejados;
• Estimular a atividade agrícola de baixo impacto 
ambiental;
• Promover a recuperação e conservação ambiental;
• Promover o atendimento habitacional e a regularização 
fundiária  de acordo com as diretrizes do Plano Municipal 
de Habitação - PMH.   

Diretrizes
• Incorporação e acompanhamento das medidas previstas 
no EIA/RIMA do Rodoanel e no Plano de Manejo do 
Parque Estadual da Cantareira;
• Implantação dos parques do Projeto Bordas da 
Cantareira (Parque Santa Maria I e II; Parque Tremembé; 
Parque Julião Fagundes;  • Parque Barrocada e Parque 
Engordador) como mitigação as obras do trecho Norte do 
Rodoanel; 
• Estímulo ao diálogo entre a Prefeitura e o Governo do 
Estado;

• Incentivo à geração de emprego e renda ligados a 
agricultura e turismo a partir da vocação ambiental da 
região; 
• Promoção de programas de educação ambiental para a 
conscientização da população local quanto à importância 
da preservação; 
• Compatibilização de demais políticas setoriais com o 
mapeamento e demarcações contidas no PMMA;
• Atendimento habitacional com enquadramento das 
famílias nos diversos programas desenvolvidos pela 
SEHAB para áreas de recuperação ambiental.

Secretarias Envolvidas
SMSP;SEHAB;SIURB;SVMA.

Atores Envolvidos
DERSA.

Caderno de Propostas dos Planos Regionais das Subprefeituras 
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Macrorregião NORTE 1ID 275 | AMORTECIMENTO DO PARQUE DA CANTAREIRA
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Macrorregião NORTE 1ID 288 | RODOANEL TRECHO NORTE

Descrição
O perímetro está localizado no distrito do Tremembé, 
próximo à Serra da Cantareira, e ao longo do trecho norte 
do Rodoanel em implantação, desde a fronteira com o 
município de Guarulhos até o Parque Julião Fagundes, 
previsto pelo PDE 2014.      

Caracterização
Região fortemente impactada pelas obras e operação 
do trecho norte do Rodoanel, onde há conflitos entre o 
avanço das ocupações urbanas e a preservação ambiental. 
A área possui maciços de Mata Atlântica identificados 
no Plano Municipal da Mata Atlântica (PMMA) sobre os 
quais se expandem loteamentos irregulares, favelas e 
ocupações em área de risco (Jardim Corisco). Além do 
impacto ambiental, a implantação do Rodoanel traz novo 
elemento ao cenário de conflitos instalado: configura-
se como uma barreira que segrega os núcleos urbanos 

já existentes ao mesmo tempo em que estimula novas 
ocupações na região.       

Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais;
• Estimular a atividade agrícola de baixo impacto 
ambiental;
• Promover a recuperação e conservação ambiental dos 
cursos d´água, das áreas verdes e das encostas;
• 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.   

Diretrizes
• Incorporação e acompanhamento das medidas previstas 
no EIA/RIMA do Rodoanel e no Plano de Manejo do 
Parque Estadual da Cantareira; 
• Avaliação de soluções para os aterros de lixo clandestinos, 
existentes na região;
• Contenção da urbanização e do adensamento 
populacional e construtivo da área;
• Regularização fundiária para atendimento à demanda 
por equipamentos e serviços para as áreas já ocupadas 
sem, no entanto, deixar de conter novas ocupações 
irregulares;
• Acompanhamento dos reassentamentos e implantação 
de políticas de proteção à população deslocada pelas 
obras.

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

Atores Envolvidos
DERSA.

Caderno de Propostas dos Planos Regionais das Subprefeituras 
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Macrorregião NORTE 1ID 289 | RODOVIA FERNÃO DIAS/RODOANEL TRECHO NORTE

Descrição
O perímetro está localizado cruzamento da Rod. Fernão 
Dias com o trecho norte do Rodoanel, em implantação, 
próximo à Serra da Cantareira.   

Caracterização
O cruzamento da Rod. Fernão Dias com o trecho norte do 
Rodoanel apresenta grande potencial para a implantação 
de atividades de desenvolvimento econômico 
relacionadas, principalmente, ao escoamento de cargas. 
No entanto, a região apresenta restrições de ocupação 
devido a suas características ambientais, parte da área 
está inserida na Zona de Amortecimento do Parque 
Estadual da Serra da Cantareira e está próxima a APA 
do Cabuçu-Tanque Grande de Guarulhos (Lei Municipal 
6.798/10).  O PDE 2014 estabelece diretrizes de incentivo 
ao desenvolvimento econômico para a região a partir 
da criação do pólo estratégico Eixo de Desenvolvimento 

Setor Fernão Dias. Atualmente há algumas indústrias 
em atividade na região, alguns núcleos urbanos e um 
loteamento irregular (Habitacional Labitare), sendo uma 
região com baixíssima oferta de emprego.   

Objetivos
• Promover ações indutoras do desenvolvimento 
econômico local, especialmente pela geração de 
empregos e pelo estímulo à implantação de atividades 
industriais;
• Qualificar os espaços livres públicos;
• 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
• Criação de emprego a partir da implantação do polo 
de desenvolvimento econômico Fernão Dias, conforme 
estipulado no PDE 2014, buscando equilíbrio entre 
indústria, moradia e meio ambiente; 
• Incentivo a atividades econômicas e criação de empregos 
a partir do potencial ambiental da região;
• Potencialização da acessibilidade da área ao aeroporto 
de Guarulhos; 
• Criação de condições de circulação também para 
pedestres e ciclistas nas áreas próximas, ampliando e 
qualificando espaços públicos.

Secretarias Envolvidas
SDTE;SEME;SMSP;SMT

Atores Envolvidos
SP Obras;SP Urbanismo.;CETESB;DERSA.

Caderno de Propostas dos Planos Regionais das Subprefeituras 
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QUADRO ANALÍTICO REGIONAL - JAÇANÃ / TREMEMBÉ

Introdução

O bairro do Jaçanã começou a ser povoado por pequenas 
chácaras que se desenvolveram em função da linha 
férrea, o Tramway da Cantareira, inaugurado em 1893. 
Hoje, a Subprefeitura Jaçanã/Tremembé possui 291.867 
habitantes (2010) distribuídos por um território de 64,10 
km². Como o próprio nome indica, está dividida em dois 
distritos: Jaçanã e Tremembé, com população de 94.609 e 
197.258 habitantes, respectivamente.

A subprefeitura é ocupada de maneira distinta em 
suas porções sul e norte. A região sul possui ocupação 
mais antiga e consolidada. A norte, de ocupação mais 
recente, possui grande parte de seu território composto 

por ocupações irregulares e apresenta alto índice de 
vulnerabilidade social. Nesse território, destaca-se a 
região de Furnas (próxima à subestação de distribuição de 
energia elétrica da empresa de mesmo nome), localizada 
em uma vertente do Ribeirão Piqueri onde se concentram 
os  indicadores de maior precariedade da subprefeitura.

A Reserva da Cantareira, ao norte do distrito do Tremembé, 
é importante referencial ambiental e paisagístico da cidade 
de São Paulo e representa o limite entre este município e 
o vizinho, Mairiporã. Por estar localizada no sopé da Serra 
da Cantareira, a subprefeitura Jaçanã/Tremembé possui 
relevo bastante acidentado, caracterizado pela ocorrência 
de vários pequenos córregos e nascentes que, em sua 
maioria, drenam para o Rio Cabuçu de Cima, afluente 
do Rio Tietê e limite entre os municípios de São Paulo 
e Guarulhos. Dentre os mais importantes cursos d’água 
da região, destacam-se: o Córrego da Paciência, que faz 
limite com a Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme, o 
Rio Tremembé, o Ribeirão Piqueri, o Córrego Esmaga Sapo 
e o Córrego da Cantareira. Eles apresentam ocupação em 
áreas de várzea, com destruição de mata ciliar, tendo 
a canalização de alguns trechos contribuído para a 
ocorrência de enchentes.

Atualmente, uma das principais vias de acesso aos bairros 
da Subprefeitura é a Rua Maria Amélia Lopes de Azevedo, 
paralela ao Córrego do Tremembé, deslocando-se no 
sentido leste-oeste. No distrito do Jaçanã a Rua Abílio 
Pedro Ramos, continuação da Rua Benjamin Pereira e 
Avenida Antônio Maria de Laet, é o principal eixo viário, 
ligando a região do Tucuruvi ao Município de Guarulhos. 

No sentido norte-sul, os principais acessos a esse distrito 
são a Rodovia Fernão Dias e a Avenida Guapira, que se 
caracteriza como importante centralidade comercial e faz 
ligação com os bairros de Santana e Tucuruvi, e a Avenida 
Mendes da Rocha em direção à subprefeitura Vila Maria/
Vila Guilherme. Além da Rodovia Fernão Dias, a Avenida 
Nova Cantareira (que ao norte dá acesso à Estrada da 
Roseira) e a Avenida Coronel Sezefredo Fagundes (que dá 
acesso ao Município de Mairiporã) são as principais vias 
que cortam o distrito do Tremembé no sentido norte-sul. 
A Rua Ushikichi Kamiya, que se conecta com a Avenida 
Coronel Sezefredo Fagundes, é a via mais importante de 
ligação no sentido leste-oeste na porção mais ao norte 
do distrito do Tremembé.  São precárias e restritas as 
ligações viárias entre os distritos de Jaçanã e Tremembé 
e a Rodovia Fernão Dias, dificultando seu uso como via de 
ligação direta com a Marginal Tietê. Pelo mesmo motivo, 
a subprefeitura possui acesso deficiente ao Município de 
Guarulhos.
 
Rebatimentos da Legislação Urbanística na Subprefeitura

O Plano Diretor Estratégico, Lei nº 16.050/14, estabelece 
que a Subprefeitura Jaçanã/Tremembé está contida em 
duas Macrozonas: a porção mais ao sul do território em 
Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana, e a 
região próxima à Serra da Cantareira em Macrozona de 
Proteção e Recuperação Ambiental. Os distintos territórios 
necessitam de equilíbrio entre emprego, moradia e meio 
ambiente.
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A delimitação de Eixos de Desenvolvimento e Eixos 
de Estruturação da Transformação Urbana nesta 
subprefeitura podem acarretar grandes mudanças no 
território, que devem ser monitoradas e articuladas aos 
interesses locais. O setor Eixos de Desenvolvimento – 
Fernão Dias, ao longo da rodovia de mesmo nome e seu 
entroncamento com o Rodoanel Norte (em construção), 
prevê a criação de Polo Estratégico de Desenvolvimento 
Econômico onde se pretende estimular atividades 
econômicas e incentivar a criação de empregos a partir 
da atração de empresas, (por meio de incentivos fiscais), 
intervenções em infraestrutura, mobilidade etc., a 

serem formuladas por planos específicos. Já o Eixo de 
Estruturação da Transformação Urbana Previsto, ao 
longo do corredor de ônibus intermunicipal da EMTU 
planejado, passando pelas Rua Benjamin Pereira e Abílio 
Pedro Ramos até o Município de Guarulhos, estimulará 
o adensamento populacional nos arredores do eixo de 
transporte coletivo. No PDE 2014 há também a indicação 
de implantação de futuro corredor de ônibus na R. Amália 
Lopes Azevedo. 

De acordo com a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação 
do Solo, Lei 16.402/16, predominam na Subprefeitura 

Jaçanã/Tremembé as seguintes Zonas: ZEP – Zona Especial 
de Preservação (41% do território da subprefeitura); 
ZEPAM – Zona Especial de Proteção Ambiental (13,5%); 
ZEIS 1 - Zona Especial de Interesse Social 1 (8,4%); e ZPDS 
– Zona de Preservação e Desenvolvimento Sustentável 
(8,15%). Tais números denotam o grande desafio entre 
desenvolvimento urbano e preservação ambiental 
presentes nesta região, conciliando moradia, geração de 
empregos e conservação da natureza.

Como medida para conter as ocupações em direção à Serra 
da Cantareira e preservar o seu ecossistema natural foram 
indicados no PDE 2014, vários parques no extremo norte 
do Município. O Projeto Bordas da Cantareira  tem como 
objetivo promover o desenvolvimento sustentável das 
franjas urbanas, região que abriga ocupações irregulares, 
unidades de produção agrícola e parte dos principais 
ativos ambientais paulistanos, como remanescentes da 
Mata Atlântica. São 11 parques no total, delimitados 
em várias subprefeituras que fazem limite com a Serra 
da Cantareira, estando seis no distrito do Tremembé: 
Parques Santa Maria I e II, Parque Tremembé, Parque 
Julião Fagundes, Parque Barrocada e Parque Engordador.
 
Caracterização

A Subprefeitura Jaçanã/Tremembé possui 291.867 
habitantes (2010) distribuídos em dois distritos: Jaçanã 
e Tremembé, com população de 94.609 e 197.258 
habitantes, respectivamente. Estes números, no 
entanto, vem crescendo, principalmente pelo aumento 
e adensamento de habitações em situação irregular 

 Foto: Vista da Serra da Cantareira, importante referencial ambiental e paisagístico, a 
partir de Furnas, região de grande vulnerabilidade social na subprefeitura
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(loteamentos irregulares ou favelas), especialmente na 
região de Furnas e ao longo da Rodovia Fernão Dias, onde 
a densidade populacional é maior. Entre 2000 e 2010, a 
taxa de crescimento populacional nesta subprefeitura foi 
de 1,3%, enquanto na macrorregional Norte 1 foi de 0,3%, 
e no município, 0,8%.  

Devido à presença da Serra da Cantareira e outros grandes 
maciços de vegetação, a subprefeitura JT apresenta 
densidade demográfica bem abaixo da média do MSP 
– 84,5 hab/ha contra 102,0 hab/ha (2010) – ainda que 
esteja ganhando população, com taxa de crescimento 
a 1,3% ao ano. O distrito de Jaçanã, a sudeste, é o mais 
denso desta subprefeitura (121,29 hab/ha), seguido pelo 
distrito de Tremembé (35,04 hab/ha). A diferença na 
densidade demográfica entre os distritos se dá em grande 
parte devido à extensão dos territórios e à presença da 
Serra da Cantareira: Tremembé possui território oito 
vezes maior que Jaçanã – áreas de 56,30 km² e 7,80 km², 
respectivamente.

Embora a proporção de idosos residindo no território 
seja grande na macrorregional Norte 1 (14,3%), na 
subprefeitura Jaçanã/Tremembé é alta a presença de 
crianças e jovens de até 14 anos (22,4%, maior que a 
média do município, de 20,8%) - notadamente nas regiões 
de alta vulnerabilidade socioeconômica, no distrito do 
Tremembé (região de Furnas, ao longo da Rod. Fernão 
Dias e nas bordas da Cantareira). A população idosa 
residente na subprefeitura se concentra na porção sul, 
na divisa com o distrito de Tucuruvi. O índice de violência 
e homicídios vem aumentando em toda a subprefeitura, 

acompanhando a progressão do município, mas é maior 
no distrito do Jaçanã, com 51,19 homicídios a cada 100 
mil habitantes (contra 44,57 no Tremembé, no ano 2000).      
Esta subprefeitura está 4 pontos abaixo da média do 
Índice de Desenvolvimento Urbano do município (0,76 
contra 0,80 em 2010). A melhoria na qualidade de vida, 
de modo geral, deve ser conseguida, em especial no que 
se refere ao setor de educação – item que mais contribui 
negativamente para o cálculo do IDH.

Esta subprefeitura apresenta baixo nível de atividade 
econômica, com 0,9% (2012) dos empregos formais do 
Município de São Paulo, havendo crescido menos de 
0,1% desde 2000. No entanto, apesar da participação dos 
empregos em relação ao MSP ter praticamente se mantido, 

o número de empregos formais por habitante aumentou 
um pouco: de 0,10 para 0,14 empregos/hab – contra 0,41 
emp/hab do município. O comércio varejista e o subsetor 
de serviços de transporte e comunicações respondem por 
quase metade dos empregos, concentrados no distrito de 
Jaçanã e ao sul do distrito de Tremembé, no limite com a 
Subprefeitura ST (no entorno da R. Maria Amália Lopes 
Azevedo). 

Em relação à macrorregional Norte 1, a subprefeitura 
apresenta a maior proporção de empregos com 
rendimentos abaixo de 1 salário mínimo (4,6% em JT, 
contra 4% em N1) e a maior participação de emprego 
formal com baixo grau de escolaridade (17,1% em JT, 
contra 12,2% em N1). O total dos rendimentos auferidos 

Empregos formais por habitante. Exclui Administração Pública; População em Idade Ativa, acima de 10 anos.
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pela população local (1,5% do total registrado no 
município) é inferior à sua  participação na população 
(2,6%).

Sendo baixa a diversificação da atividade produtiva nesta 
região, faz-se necessária a ampliação dessas atividades, 
bem como a implantação de espaços e programas que 
fomentem a inclusão produtiva. A região possui grande 
potencial para geração de empregos em agricultura, 
turismo e atividades ecológicas próximos à Serra da 
Cantareira (em especial, o Núcleo Engordador). Está 
prevista a implantação de um Polo Estratégico de 
Desenvolvimento Econômico no entroncamento da 
Rodovia Fernão Dias com o trecho norte do Rodoanel, 
devido ao seu potencial estratégico vinculado, 
principalmente, ao escoamento de cargas, o que deverá 
influenciar o aumento de empregos formais na região. 

Dado o grande número de crianças e jovens presentes 
na subprefeitura, esta possui déficit de atendimento em 
educação infantil e ensino médio, bem como em seu 
atendimento socioassistencial (de acordo com o Cadastro 
Único, o número de vagas para crianças e adolescentes 
correspondente a 15,7% da demanda, e 12,78% para 
jovens entre 15 e 17 anos). A maioria da oferta para 
crianças e adolescentes está localizada no distrito de 
Jaçanã e para os jovens, no distrito do Tremembé. Na 
região de Furnas é grande a demanda por CEI, CRAS, e 
UBS.

A subprefeitura tampouco conta com escolas técnicas 
profissionalizantes. A instalação de um equipamento 

como este estimularia a educação e a empregabilidade 
de jovens locais – incrementando a elevação de níveis 
salariais.

No que concerne à área de saúde, o distrito de Tremembé 
não dispõe de leitos hospitalares do SUS, ao contrário 
do distrito de Jaçanã, que registrou coeficiente de 4,8 
(acima do ideal de 1 leito por mil habitantes). A população 
residente no Tremembé, portanto, deve deslocar-se para 
o distrito vizinho para obter este tipo de atendimento.  Os 
dois distritos possuem estabelecimentos na área de atenção 
básica com índices de cobertura próximos aos do Município.
Os equipamentos municipais de esportes, lazer e cultura 
são poucos e concentrados no distrito do Jaçanã. O único 

CEU da subprefeitura também encontra-se neste distrito. 
São bastante elevados os percentuais de moradores que 
residem a mais de 1km de um equipamento das redes 
municipais de esportes e lazer (58,1%) ou de cultura 
(59,3%), ambos bem acima das respectivas médias para 
o município.
 
A subprefeitura Jaçanã/Tremembé é balizada por três vias 
principais em sentido Norte-Sul (Rod. Fernão Dias, Av. Cel. 
Sezefredo Fagundes e Av. Nova Cantareira) e apenas duas 
em sentido Leste-Oeste (R. Maria Amália Lopes Azevedo 
ao sul, e R. Ushikichi Kamiya a norte) evidenciando a falta 
de vias que façam a distribuição de tráfego e atinjam 
todo o território, dada sua dimensão. A oferta de viário 
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estrutural da subprefeitura (10,3%) está abaixo da média 
da região Norte 1 (14,8%). A região tampouco é servida 
por sistemas de transporte de massa (trem, metrô e 
corredores de ônibus), sendo grande a porcentagem 
de habitantes que leva mais de uma hora no tempo de 
deslocamento casa-trabalho (22,7%). O transporte de 
massa é demandado para, além da conexão com o resto 
do município de SP, conectar-se com o município de 
Guarulhos, para onde grande parte de seus moradores 
se deslocam a trabalho (atualmente este traslado é feito 
primordialmente pela R. Abílio Pedro Ramos). Outra parte 
significativa dos habitantes locais se dirige à subprefeitura 
Santana/Tucuruvi, através de veículos particulares ou 
escassas linhas de ônibus, sobrecarregando o sistema 
neste sentido.

A precariedade da infraestrutura de transporte na região 
também influencia o número de mortes no trânsito. Os 
acidentes com pedestres, em especial, vêm aumentando 
drasticamente nos últimos anos (4,7 mortes a cada 100 
mil habitantes em 2012, para 7 em 2013), com números 
muito superiores à média do município (4,6)  e da regional 
Norte 1 (4,9).

O número de residências sem acesso à rede de esgoto 
também cresceu nos últimos 10 anos, principalmente no 
distrito do Tremembé, devido ao aumento da participação 
de domicílios em favelas. O avanço destes domicílios 
acontece com maior evidência nas áreas mais ao norte do 
distrito, em conflito com a preservação ambiental. O índice 
de domicílios sem cobertura da rede de esgoto (22%) 
supera em  dez pontos percentuais a média do MSP (12%). 

A oferta de áreas verdes ao longo do território é bastante 
heterogênea. O distrito do Tremembé possui altos valores 
de cobertura vegetal e conservação da biodiversidade, 
em especial pela presença do Parque Estadual da Serra 
da Cantareira (integralmente incluída na Macroárea de 
Preservação dos Ecossistemas Naturais), mas sofre forte 
pressão por ocupação urbana precária. Em contraposição, 
o distrito do Jaçanã caracteriza-se por baixíssima presença 
de cobertura vegetal em áreas de ocupação urbana 
consolidada e relativa boa infraestrutura urbana, tendo 
100% de sua população residindo a mais de 1 km de 
parques. 

O distrito do Tremembé também sofre forte impacto 
ambiental oriundo das obras do Rodoanel Trecho 
Norte, agravado pela ausência de fiscalização no 
acompanhamento da compensação prevista no 
licenciamento da obra.

O trecho da Av. Sezefredo Fagundes, próximo à Fernão 
Dias, passa por desmatamento e forte pressão de 
ocupação por moradia e implantação de aterros 
clandestino, principalmente na área da Barrocada, onde 
estão previstos parques de borda da Serra da Cantareira 
(Parque Barrocada  e Engordador). A implantação de 
parques nas bordas da Serra da Cantareira está em 
desenvolvimento para conter a ocupação urbana. O 

14,8
14,0

13,1

10,3

8,7

0,7

2,3
1,5

2,7

0,6
1,4

0,2

1,6

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Norte 1 Jaçanã MSP Sub JT Tremembé

Viário estrutural  Corredor de ônibus Faixa de ônibus Ciclovia

po
rc

en
ta

ge
m

 %

Proporção de corredor, ciclovia e viário estrutural sobre o viário total, 2014

Fonte: SMDU. PDE, 2014, PRE, 2004, MDC, 2004; SPTrans, 2015.



Subprefeitura JAÇANÃ/TREMEMBÉ

Caderno de Propostas dos Planos Regionais das Subprefeituras 33

incentivo à produção agrícola de pequeno porte também 
está sendo considerado como forma de conter a expansão 
da mancha urbana em direção à Área de Proteção 
Permanente da Serra da Cantareira.
 
Com alto índice de inadequação domiciliar (10,9% dos 
domicílios com mais de 3 moradores por dormitório, 
e índice de 15,5m² de área construída por habitante 
- ambos mais agravantes que as médias do município, 
de 7,9% e 25,5m²/hab), esta subprefeitura apresenta 
grande demanda por intervenções relacionadas à 
habitação e precariedade urbana. É grande a presença 
de assentamentos precários que caracterizam a formação 
desse território, densamente ocupado principalmente 

nos últimos 30 anos.   O percentual de domicílios em 
favelas duplicou entre 2000 e 2010, especialmente no 
Tremembé, que reúne o maior número de domicílios em 
favelas e grande parte da população em situação de risco. 
Na região de Furnas, parcela relevante dos domicílios 
apresenta padrões residenciais e urbanos muito baixos. 
A subprefeitura apresenta 5.630 moradores em situação 
de risco (2010), sendo quase 60% delas em Risco 2, 
médio. O distrito do Tremembé concentra a maioria dos 
moradores em risco alto e muito alto (R3 e R4)1, grande 
parte deles de ocupação irregular sobre cursos d’água.

1 Secretaria da Coordenação das Subprefeituras (SMSP), sobre estudos 
do IPT, 2010.
 

 
Devido à existência expressiva de loteamentos irregulares 
na subprefeitura, onde muitos núcleos urbanos ainda se 
encontram em terrenos com cadastro fundiário no INCRA, 
a regularização fundiária aparece como importante 
questão na subprefeitura. Há ainda pressão por novas 
ocupações, principalmente nos arredores das obras do 
Rodoanel Norte. Nos loteamentos já implantados, ocorre 
processo de adensamento com a construção de novas 
habitações ou ampliação das existentes. 

Quanto às  Zona Especial de Interesse Social, há 
algumas áreas isoladas e uma grande mancha contínua 
(correspondente a região de Furnas e seus arredores), 
delimitadas como ZEIS 1 (8,7% do território da 
subprefeitura) e algumas áreas pontuais de ZEIS 2 (0,44%) 
e ZEIS 5 (0,17%).

O distrito de Jaçanã concentra a maioria dos moradores 
em situação de rua nesta subprefeitura, no entanto, esse 
número é pequeno, se comparado com o distrito de 
Santana, na subprefeitura ST, que concentra o maior número 
de moradores nessas condições na regional Norte 1.

Desafios da Subprefeitura

Diante do contexto apresentado, os grandes desafios 
da Subprefeitura Jaçanã/Tremembé são a mitigação de 
conflitos entre preservação ambiental e demais usos 
(principalmente relacionados à questão habitacional), 
melhoria da infraestrutura urbana, diversificação e 
ampliação da atividade produtiva, e melhoria da mobilidade.
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A questão habitacional, em especial no distrito do 
Tremembé, vem acompanhada da questão ambiental. 
A mitigação de conflitos entre estes dois temas é um 
dos grandes desafios da macrorregião. A conciliação 
das políticas habitacionais e ambientais passa pelo 
atendimento à demanda por habitação, atendimento às 
necessidades relacionadas à precariedade habitacional 
e urbana, regularização fundiária, e ao mesmo tempo, 
controla os desmatamentos e o avanço da urbanização nas 
áreas de preservação, como espaços de mata, encostas e 
cursos d’água. 

Para além da provisão habitacional, de modo geral, 
é preciso melhorar a qualidade de vida nas áreas de 
maior vulnerabilidade social e ambiental, dotando-as 
de infraestrutura, ampliando o acesso e a oferta de 
serviços públicos, destinando áreas para a implantação 
de equipamentos e áreas verdes livres, bem como 
qualificando os espaços existentes. A conformação desse 
território, em grande parte marcado pelas ocupações 
irregulares, envolve uma pluralidade de ações de política 
habitacional e urbana.

Outro desafio nesta subprefeitura é enfrentar as questões 
relacionadas ao desenvolvimento econômico na região, 
buscando proporcionar um conjunto de oportunidades de 
geração de renda essenciais para a inserção produtiva das 
famílias em situações de vulnerabilidade. A elevação dos 
níveis salariais e a geração de emprego e renda, a partir da 
diversificação e ampliação da atividade produtiva – além 
do aumento da oferta de cursos técnicos – é de grande 
importância para a subprefeitura. 

O relevo, aliado à desconectividade entre malhas de 
loteamentos irregulares distintos, configura importante 
desafio para a mobilidade na subprefeitura. A rede viária 
estrutural e o sistema de transportes públicos devem 
ser ampliados e qualificados, buscando melhorar a 
mobilidade local e regional e o atendimento a todos os 
seus moradores.

Diretrizes da Subprefeitura

Em decorrência dos desafios acima expostos, as diretrizes 
para esta subprefeitura são:

• Atender às demandas habitacionais, em especial a 
população em situação de vulnerabilidade social e em 
áreas de risco, de acordo com as diretrizes do Plano 
Municipal de Habitação- PMH;
• Incentivar a regularização fundiária, inclusive terrenos 
com registro no INCRA, proporcionando à população 
residente o direito à posse da terra e da moradia;
• Controlar o avanço dos parcelamentos irregulares 
buscando garantir a preservação da cobertura vegetal e a 
conservação ambiental;
• Recuperar nascentes e córregos criando áreas verdes 
públicas;
• Implantar os parques do Projeto Bordas da Cantareira,
a fim de impedir novos avanços e ocupações sobre área 
de preservação ambiental;
• Ampliar o atendimento por equipamentos e serviços 
públicos, em especial de assistência social, educação e 
saúde;
• Incentivar a geração de emprego e renda ligados a 

agricultura e turismo a partir da vocação ambiental da 
região;
• Incentivar a instalação de novas atividades produtivas e 
a implantação de cursos profissionalizantes;
• Ampliar a oferta de transporte público;
• Melhorar e criar novas conexões para pedestre, ciclistas 
e veículos com priorização do transporte coletivo.
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EIXOS DE DESENVOLVIMENTO
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LEI DE PARCELAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO (LEI NO 16.402/16)  

SANTANA/
TUCURUVI

VILA MARIA/
VILA GUILHERME

GUARULHOS

MAIRIPORÃ
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REDE DE ESTRUTURAÇÃO LOCAL
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Subprefeitura JAÇANÃ/TREMEMBÉID 282 | PARQUE EDU CHAVES

Descrição
O perímetro está localizado no distrito do Jaçanã, no 
Bairro Parque Edu Chaves, lindeiro ao Rio Cabuçu de 
Cima, tem como vizinhos os bairros Vila Sabrina, Jardim 
Brasil, Jaçanã e o município de Guarulhos. As principais 
vias de acesso são a Rodovia Fernão Dias, Av. Edu Chaves 
e Av. Roland Garros.     

Caracterização
O perímetro refere-se ao bairro Parque Edu Chaves 
localizado na várzea do Rio Cabuçu de Cima, área sujeita 
a enchentes, possui baixa cobertura vegetal  e carece de 
espaços livres públicos. O bairro é predominantemente 
residencial, mas possui grande circulação de veículos 
e pessoas impulsionada pela presença de pequenos 
comércios, serviços e equipamentos importantes de 
educação, como a EMEF General Julio Marcondes 
Salgado,  e de saúde, como a UBS Edu Chaves. O número 

de colisões e atropelamentos é alto, sendo a falta de 
sinalização um dos grandes problemas existentes na 
região, principalmente nas proximidades do acesso ao 
bairro a partir da Rod. Fernão Dias, na Rua Açailândia; 
na Rua Liliental, no trecho entre a Praça Comandante 
Eduardo de Oliveira e Rua Itamonte; e nas proximidades 
da UBS Edu Chaves.
O perímetro engloba a área do projeto da SVMA para o 
Parque Linear do Cabuçu de Cima, previsto no PDE 2014. 
A área do parque previsto é definida pelas margens do 
córrego e pelas vias e áreas públicas existentes no lado do 
município de São Paulo, um total de cinco praças as quais 
não possuem interligação. 
     
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 em desenvolvimento;
• Promover a recuperação e conservação ambiental dos 
cursos d´água e das áreas verdes;Solucionar os problemas 
de saneamento ambiental, em especial manejo de águas 
pluviais (drenagem);
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local.   

Diretrizes
• Implantação do projeto do Parque Linear do Cabuçu de 
Cima da SVMA;
• Implantação de sinalização viária e medidas de 
organização do tráfego;
• Qualificação das travessias de pedestres;

• Requalificação dos espaços com adequação, 
adensamento e enriquecimento da vegetação ao longo 
da margem do córrego;
• Redesenho de praças, com implantação de mobiliário e 
arborização;
• Redesenho das calçadas: melhoria na pavimentação, 
continuidade do trajeto, aumento da largura, 
permeabilidade do solo, arborização etc.

Secretarias Envolvidas
SMPED;SMDU;SIURB;SVMA;SMT.

Atores Envolvidos
CET;SP Obras.
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Subprefeitura JAÇANÃ/TREMEMBÉID 285 | RUA MARIA AMÁLIA LOPES AZEVEDO E CÓRREGO TREMEMBÉ

Descrição
O perímetro se desenvolve ao longo da R. Maria 
Amália Lopes Azevedo, desde a Praça D. Mariquinha de 
Sciascia até o CEU Jaçanã e o Hospital São Luís Gonzaga. 
Abrange também o trecho do córrego Tremembé que é 
acompanhado pela R. Maria Amália. O córrego Tremembé, 
nasce na Serra da Cantareira e deságua no Rio Cabuçu de 
Cima, cortando de leste a oeste a subprefeitura Jaçanã/
Tremembé.     

Caracterização
A R. Maria Amália Lopes de Azevedo é uma via de 
estruturação local, importante ligação leste-oeste entre 
a subprefeitura de Santana/Tucuruvi e a subprefeitura 
Jaçanã/Tremembé, conectando também os dois 
distritos desta subprefeitura. Via de acesso a grandes 
equipamentos, como o CEU Jaçanã e o Hospital São Luis 
Gonzaga, e importante centralidade linear na região, será 

diretamente impactada pela  implantação de corredor de 
ônibus, prevista para 2025 no PDE 2014. Possui trânsito 
intenso de automóveis e ônibus, com vários pontos de 
congestionamentos, principalmente no cruzamento com 
vias estruturantes como a Av. Sezefredo Fagundes, Av. 
Nova Cantareira e R. das Imbiras, sendo alto o número 
de colisões e atropelamentos. Alguns trechos da R. Maria 
Amália se aproximam do córrego Tremembé, para o qual 
está previsto projeto de controle de inundações por 
SIURB, com trechos de canalização, parques lineares e 
construção de piscinões. Ao longo do córrego, há áreas 
com ocupações irregulares, algumas em área de risco 
como as favelas Arapiraca e Alfredo Ávila.        

Objetivos
• 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;
• 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;
• Promover o atendimento habitacional e a regularização 
fundiária  de acordo com as diretrizes do Plano Municipal 
de Habitação - PMH.   

Diretrizes
• Implantação do corredor de ônibus na R. Maria Amália, 
conforme previsão no PDE 2014;

• Manutenção e fortalecimento da centralidade linear ao 
longo da via;
• Melhorias nas condições de calçadas, pontes e passarelas 
ao longo da R. Maria Amália e do Córrego Tremembé para 
travessia de pedestres e ciclistas;
• Realização das obras de controle de inundações previstas 
por SIURB para o Córrego Tremembé, aliado à criação 
de áreas verdes públicas contínuas e a recuperação 
paisagística do córrego;
• Atendimento habitacional com enquadramento das 
famílias nos diversos programas desenvolvidos pela 
SEHAB.

Secretarias Envolvidas
SMPED;SEHAB;SIURB;SDTE;SVMA;SMT.

Atores Envolvidos
CET;SP Obras;SP TRANS.
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Subprefeitura JAÇANÃ/TREMEMBÉID 291 | REGIÃO DE FURNAS

Descrição
O perímetro está localizado na divisa entre os distritos do 
Tremembé e do Jaçanã, em vertente entre o Rio Ribeirão 
Piqueri e o Rio Cabuçu de Cima, em área conhecida como 
região de Furnas. Engloba os bairros de Guapira,  COHAB 
Jova Rural, Vila Nilo, Vila Nova Galvão, Jardim Felicidade, 
Jardim Fontalis, Jardim Filhos da Terra, Jardim Joana 
D’Arc, Jardim Hebron entre outros. Abrange trechos da 
Av. Coronel Sezefredo Fagundes, R. Ushikichi Kamiya 
e R. Maria Amália Lopes Azevedo, principais vias de 
estruturação local da região.     

Caracterização
Área caracterizada parcialmente por morros íngremes, 
de difícil acesso e mobilidade. Possui grande fluxo de 
caminhões, ônibus, carros e pedestres (fluxo local e fluxo 
de passagem para a Rod. Fernão Dias) em uma malha 
viária descontínua com vias de pequeno porte onde 

incidem vários conflitos de tráfego. No local, é comum o 
trânsito caótico de ônibus e automóveis e a circulação de 
pedestres, em calçadas estreitas e de baixa qualidade. O 
perímetro abriga equipamentos importantes (CEU Jaçanã, 
Hospital São Luís Gonzaga) que atraem grande fluxo de 
pessoas, inclusive do município vizinho, Guarulhos. Os 
trechos de conexão viária com Guarulhos, nesta área, 
se dão pelas ruas Ushikichi Kamiya, Flor de Ouro e Abílio 
Pedro Ramos. 
Identificam-se na região vários pontos problemáticos 
para a mobilidade, como o cruzamento das ruas Ushikichi 
Kamiya e São Cirilo; entorno e ponte do CEU Jaçanã; 
interrupção da Alameda das Roseiras; e Av. Sezefredo 
Fagundes - que possui características de estrada mas está 
totalmente urbanizada.
Área de maior precariedade na subprefeitura, a região 
apresenta altos índices de vulnerabilidade social com 
altas densidades, grande demanda por infraestrutura e 
baixíssima oferta de empregos. A maior parte do perímetro 
é formada por setores precários em que se identificam 
favelas, loteamentos irregulares e ocupações em áreas de 
risco. Devido à proximidade com a subestação de Furnas, 
a região é atravessada por linhas de alta-tensão, onde há 
alguns assentamentos em áreas não edificantes.  
Abrange os três Perímetros de Ação Integrada (PAI) 
para a sub-bacia do Rio Cabuçu de Cima, objetos do 
Concurso Renova SP, promovido pela SEHAB. Neste 
projeto, são propostas intervenções integradas visando 
à transformação desses assentamentos precários em 
bairros regulares da cidade, por meio de intervenções 
urbanísticas e fundiárias. 
    

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, especialmente pela geração de 
empregos, pela implantação de cursos profissionalizantes 
e pelo estímulo ao comércio e serviços locais;
• Atender a demanda por espaços livres públicos de lazer 
e esporte;
• 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 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
• Implantação dos projetos previstos por SEHAB para os 
Perímetros de Ação Integrada na área da sub-bacia do Rio 
Cabuçu de Cima PAIs 7, 8 e 10;
• Regularização fundiária e urbanística de loteamentos 
irregulares e provisão de moradias para população 
residente em área de risco a partir do enquadramento das 
famílias nos programas desenvolvidos por SEHAB;
• Atendimento à demanda por equipamentos de 
Assistência Social, educação e saúde;
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• Qualificação das centralidades na Av. Cel. Sezefredo 
Fagundes e R. Ushikichi Kamiya;
• Implantação de cursos técnicos na região, buscando a 
elevação dos níveis salariais;
• Implantação e qualificação de calçadas e áreas públicas;
• Melhoria das condições de iluminação pública;
• Recuperar as nascentes e córregos criando áreas verdes 
públicas; 
• Desenvolver plano de melhoria da circulação na região 
buscando qualificar os principais eixos viários com a 
priorização do transporte coletivo;
• Melhorias viárias nas proximidades do CEU Jaçanã como 
a ampliação da ponte na Rua Mario Lago e a conexão 
entre as Ruas Ester Elisa ou José Figliolini à Rua Alfredo 
Ávila. 

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

Atores Envolvidos
CET;Ilume;SP Obras;SP TRANS.CETESB;Sabesp.
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Subprefeitura JAÇANÃ/TREMEMBÉID 293 | PRAÇA DA FELICIDADE

Descrição
O perímetro está localizado no Jd. Pontal e engloba a área 
conhecida como Praça da Felicidade na Rua dos Pinheiros, 
que funciona atualmente como ponto final de ônibus.       

Caracterização
A área está inserida em uma região com baixa 
infraestrutura urbana e bastante carente de espaços 
livres públicos. A área conhecida como praça pelos 
moradores está completamente asfaltada, não possui 
arborização ou mobiliário urbano e é usada como 
ponto final e estacionamento de ônibus. O entorno 
é predominantemente residencial, com presença 
significativa de pequenos comércios e, portanto, com 
grande fluxo de pedestres.      

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 comércio e os vinculados ao transporte 
público;
• Atender a demanda por espaços livres públicos de lazer 
e esporte.   

Diretrizes
• Alteração do local do ponto final dos ônibus, liberando a 
praça para os pedestres;
• Qualificação da praça como espaço de lazer atendendo 
a reivindicações da população para que não se torne 
espaço ocioso;
• Implantação e qualificação de calçadas e áreas públicas;
• Regularização fundiária potencializando as atividades 
do comércio local;
• Atendimento à demanda por equipamentos de 
educação e saúde.

Secretarias Envolvidas
SMS;SMADS;SMC;SEME;SDTE;SMT;SME.

Atores Envolvidos
CET;SP TRANS.
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Subprefeitura JAÇANÃ/TREMEMBÉID 393 | VILA ALBERTINA, MORRO DO PIOLHO E ARREDORES 

Descrição
Área precária próxima ao Cemitério Horto Florestal entre 
a Rua Comendador Armando Pereira e Av. Sezefredo 
Fagundes. Abrange as ocupações Vila da Comunidade, 
Pedro Vaz Rego, Vila Albertina I, Cemitério do Horto, 
Aterro Sanitário, Morro do Piolho, Andrade Duquet, 
Bonifácio Maia e Jardim Yara.      

Caracterização
Área com alto índice de vulnerabilidade social, 
caracterizada pela presença de loteamentos irregulares 
e favelas, alguns em área de preservação de córregos. 
Algumas ocupações avançam sobre as vias, sendo as 
calçadas inexistentes em alguns trechos. As ocupações 
inseridas no perímetro apresentam alta densidade 
populacional em área com baixa cobertura vegetal, 
havendo a necessidade de calçadas, áreas públicas e 
equipamentos urbanos. O perímetro abrange a Escola Izac 

Silvério, equipamento de referência para os moradores da 
região.      

Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais;
• Qualificar os espaços livres públicos, especialmente os 
vinculados aos equipamentos públicos;
• Promover a recuperação e conservação ambiental dos 
cursos d´água;
• Promover o atendimento habitacional e a regularização 
fundiária  de acordo com as diretrizes do Plano Municipal 
de Habitação - PMH.   

Diretrizes
• Atendimento à demanda por equipamentos de 
Assistência Social, educação e saúde;
• Qualificação e implantação de calçadas, travessias, 
escadarias e áreas públicas; 
• Qualificação dos espaços públicos e acessos no entorno 
da Escola Izac Silvério e UBS Vila Albertina; 
• Regularização fundiária e urbanística de loteamentos 
irregulares e favelas a partir do enquadramento das 
famílias nos programas desenvolvidos por SEHAB.

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

Atores Envolvidos
CET.
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QUADRO ANALÍTICO REGIONAL - VILA MARIA/VILA GUILHERME

Introdução 

Isolada do centro da cidade de São Paulo pelo Rio Tietê, 
o que hoje conhecemos como Subprefeitura Vila Maria/
Vila Guilherme teve sua efetiva ocupação em período 
recente, nos anos de 1917 e 1918, com seus primeiros 
arruamentos isolados e pouco extensos traçados sobre 
antigas propriedades rurais nas áreas mais altas da região 
e, portanto, não sujeitas às cheias periódicas do Rio. A 
primeira ponte,  de madeira, que conectou o centro ao 
Catumbi, foi construída em 1918.

O território da Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme 
é caracterizado por uma larga faixa de várzea que 
acompanha o vale do Rio Tietê e que se amplia nos pontos 

de recepção de alguns dos córregos e rios tributários, 
destacando-se o Rio Cabuçu – que, em alguns segmentos, 
estabelece limite entre os municípios de São Paulo e 
Guarulhos. As cotas de nível, de cerca de 725 metros 
acima do nível do mar junto à calha do rio Tietê, se elevam 
gradativamente para o norte, à medida que penetram nas 
áreas de colinas, que se erguem em direção à Serra da 
Cantareira. Essas colinas são pouco elevadas (cerca de 
800m) e os pontos mais altos servem de divisor de águas 
entre o Rio Tietê e o Córrego da Paciência, afluente do Rio 
Cabuçu, que corre no sentido oeste-leste.

A Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme faz divisa, ao 
norte, com a Subprefeitura Jaçanã/Tremembé, tendo o 
Córrego da Paciência como limite. Ao sul, localiza-se a 
Mooca, separando-as o Rio Tietê. A leste, faz divisa com 
o Município de Guarulhos, tendo o rio Cabuçu como 
segmento prioritário na linha de limite. A oeste, o limite 
é dado pelas Avenidas Luiz Dumont Villares, Zaki Narchi 
e Moysés Roysen, demarcando a Subprefeitura Santana/
Tucuruvi.

A extensa várzea do Rio Tietê sempre representou uma 
barreira física que dificulta a acessibilidade à região da 
Vila Maria e de toda a zona norte ao restante da Cidade. A 
retificação, canalização e construção da Marginal Tietê – 
cujas obras entre a Casa Verde e a Vila Maria começaram 
a ser executadas a partir da década de 1930 – possibilitou 
o aproveitamento dos terrenos e a melhoria das ligações 
viárias com o centro da cidade. A abertura da Marginal 
direita, sentido Penha-Lapa, atual Avenida Morvan Dias de 
Figueiredo, é resultado dessas benfeitorias. A construção 

das Rodovias Presidente Dutra e Fernão Dias no início dos 
anos 1950, a leste da subprefeitura, representou mais 
um impulso para o desenvolvimento urbano da região 
da Vila Maria e Vila Guilherme por ter atraído indústrias 
e estabelecimentos comerciais e de serviços de grande 
porte.   
 
Rebatimentos da Legislação Urbanística na Subprefeitura

O Plano Diretor Estratégico, Lei nº 16.050/14, estabelece 
que a Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme, em sua 
totalidade inserida na Macrozona de Estruturação e 
Qualificação Urbana, está contida em duas macroáreas: 
Macroárea de Estruturação Metropolitana (MEM) e 
Macroárea de Qualificação da Urbanização.

Nesta subprefeitura, a MEM corresponde ao Setor da 
Orla Ferroviária e Fluvial, subsetor Arco Tietê, onde se 
encontram áreas oriundas, na maioria das vezes, de 
aterros de várzea, e ocupadas predominantemente 
por grandes estruturas industriais, institucionais e de 
comércio e serviços voltadas à utilização em escala 
metropolitana. Atendendo às determinações do PDE, 
está sendo elaborado o Projeto de Intervenção Urbana 
Arco Tietê (PIU-ACT), que propõe a instituição de uma 
série de instrumentos de transformação urbana para o 
desenvolvimento desta área. O projeto prevê a construção 
do Apoio Urbano Norte, novo eixo de mobilidade que, 
paralelamente à Marginal Tietê, ligará a Vila Maria até a 
Lapa, atravessando as subprefeituras Santana/Tucuruvi, 
Freguesia do Ó/Brasilândia, Casa Verde/Cachoeirinha e 
Pirituba/Jaraguá.
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A Macroárea de Qualificação da Ocupação, por sua vez, 
corresponde aos bairros de topografia com cotas mais 
elevadas e em cuja ocupação se observa a presença 
predominante de uso residencial horizontal de padrão 
médio e baixo.

O PDE prevê uma linha de metrô passando por esta 
subprefeitura, cruzando-a desde o Pari até Guarulhos, e 
um corredor de ônibus leste-oeste, atravessando desde o 
Campo de Marte, em Santana, até o Córrego Tiquatira, na 
Penha, ambos para 2025. Já de acordo com o PlanMob, 
esta região será atendida prioritariamente por ônibus: 
há um terminal planejado para 2024, rede estrutural de 
linhas e linhas noturnas.
 
De acordo com a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação 
do Solo, Lei 16.402/16, predominam na Subprefeitura 
Vila Maria/Vila Guilherme as seguintes zonas: ZM – Zona 
Mista (40,81% do território); ZC – Zona de Centralidade 
(27,3%); e ZPI-1 – Zona Predominantemente Industrial 1 
(9,6%).
 
Caracterização 
 
A Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme possui 
população de 297.713 habitantes (2010) distribuídos 
por um território de 2.640 hectares.  Está dividida em 
três distritos: Vila Maria, Vila Guilherme e Vila Medeiros, 
com população de 113.463, 54.331 e 129.919 habitantes, 
respectivamente.

A subprefeitura apresenta densidade demográfica bem 
acima da média do MSP – 141,54 hab/ha contra 102,0 
hab/ha (2010) – ainda que esteja perdendo população, 
com taxa de crescimento a -0,2% ao ano. O distrito de Vila 
Medeiros, ao norte, é o mais denso desta subprefeitura 
(168,73 hab/ha), apresentando inclusive altos níveis de 
vulnerabilidade social. Os distritos de Vila Maria e de 
Vila Guilherme possuem densidade demográfica de, 
respectivamente, 96,15 hab/ha e 78,74 hab/ha. A região 
do Parque Novo Mundo, entre a Marginal Tietê e as 
Rodovias Pres. Dutra e Ayrton Senna, no distrito de Vila 
Maria, também apresenta situação de densidade com 
alta vulnerabilidade. Nestas áreas, por conta do setor de 
logística, do Terminal de Cargas Fernão Dias e, portanto, do 
grande fluxo de caminhões, há também elevados índices 
de prostituição, tráfico de drogas, ambulantes irregulares, 
favelas e falta de segurança em geral. Neste sentido, e na 
contramão dos outros dois distritos – que reduziram o 
número de homicídios entre 2010 e 2013 – em Vila Maria 
esta taxa tem aumentado: passou de aproximadamente 8 
para 12 homicídios por 100 mil habitantes. O distrito de 
Vila Guilherme é o que possui situação menos vulnerável.

Assim como grande parte da macrorregional Norte 1, a 
Subprefeitura MG possui grande proporção de idosos 
residindo no território: 14,2% (MSP: 11,9%). Esta população 
encontra-se principalmente no distrito de Vila Guilherme 
(16,8%), a oeste da subprefeitura, próximo à divisa da 
subprefeitura de Santana/Tucuruvi, e em Vila Maria 
Baixa. Este estrato da população exige cuidados especiais, 
sobretudo em termos de serviços e infraestrutura urbana 
(acessibilidade). Já à leste da subprefeitura, na região 

do Parque Novo Mundo e na divisa com o município de 
Guarulhos, é grande a proporção de crianças até 14 anos.

Esta subprefeitura está 1 ponto abaixo da média do 
Índice de Desenvolvimento Urbano do município (0.79 
contra 0.80 em 2010). O IDH é calculado com base em 
três grandes fatores - renda, longevidade e educação - 
sendo que, em MG, educação é o item que mais contribui 
negativamente nesta média.

A Subprefeitura MG apresenta 2,7% (2012) dos empregos 
formais do município de São Paulo – contribuição que 
decai desde o ano 2000, quando representava 3,3%. No 
entanto, apesar da participação dos empregos em relação 
ao MSP ter diminuído, o número de empregos formais 
por habitante desta subprefeitura vem aumentando e é 
muito próximo à média do município: no ano 2000, MG 
contava com 0,30 empregos/habitante e o município com 
0,27; em 2010, estes números cresceram para 0,42 e 
0,41, respectivamente.

Dentro da própria subprefeitura, os distritos de Vila 
Maria e Vila Guilherme são os que apresentam maior 
dinamismo econômico. O distrito de Vila Medeiros traz 
baixíssimo nível de atividade. Enquanto Vila Guilherme 
possui 0,80 emprego formal por habitante e Vila Maria 
0,55, Vila Medeiros apresenta apenas 0,13 empregos 
por habitante. O comércio varejista e os serviços ligados 
a transporte e comunicação são predominantes em 
todos os distritos, respondendo por quase metade dos 
empregos da Subprefeitura MG.
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A vantagem na oferta de empregos dos dois primeiros 
distritos em relação ao último se deve principalmente pela 
presença de indústrias e armazéns na região, às margens 
da Marginal Tietê, bem como pela grande presença de 
comércio e serviços. As transportadoras se concentram 
no distrito de Vila Maria devido às grandes vias de acesso 
e transporte intermunicipal - Marginal Tietê, Rodovia 
Presidente Dutra e Rodovia Fernão Dias. Este distrito é de 
grande importância para o setor logístico do Município, 
bem como da Região Metropolitana de São Paulo.

Nas regiões da subprefeitura onde não predomina o 
setor logístico e industrial (distrito de Vila Medeiros), a 
atividade econômica se dá principalmente ao longo de 
eixos lineares de comércio e serviços: Av. Júlio Buono, Av. 
Jardim Japão, Av. Conceição, Av. Alberto Byington e Av. das 
Cerejeiras.

No que se refere à oferta de equipamentos e serviços, a 
Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme não apresenta 
distribuição homogênea. O Parque Novo Mundo, no 
distrito de Vila Maria, e o distrito de Vila Medeiros são as 
áreas mais carentes deste território. Demandam diversos 
equipamentos sociais e serviços urbanos, inclusive, de 
saneamento básico. A necessidade de serviços básicos 
reflete a situação habitacional da região, com grande 
número de favelas, população em situação de risco e alto 
índice de inadequação domiciliar.

O acesso à rede de educação (infantil e médio) encontra-
se abaixo das médias municipais em todo o território 
da subprefeitura, havendo, no entanto, demanda maior 

por creches, CEIs e EMEIs nos distritos de Vila Medeiros 
(Vila Gustavo e Jd. Brasil) e Vila Maria (Pq. Novo Mundo 
e Pq. Vila Maria). As taxas de frequência (bruta e líquida) 
às escolas é baixíssima na população de 0 a 5 anos, em 
especial no distrito de Vila Medeiros, no qual apenas 
43,4% das crianças frequentam a escola no nível de 
ensino adequado à sua idade.

Nos distritos de Vila Guilherme e Vila Medeiros há 
nulidade de atendimento socioassistencial para idosos, 
bem como a inexistência de leitos SUS. No distrito de Vila 
Medeiros tampouco há atendimento socioassistencial 
para jovens (15 a 17 anos). Em contrapartida, no distrito 
de Vila Guilherme mais de 100% da demanda cadastrada 

de jovens é atendida. Vila Guilherme também é o distrito 
onde há maior capacidade de atendimento na atenção 
básica de saúde da subprefeitura. De qualquer maneira, é 
necessário expandir as vagas de serviços socioassistenciais 
em todos os níveis (crianças, jovens e idosos), distribuindo-
as por todo o território da subprefeitura, e ampliar o 
atendimento básico em saúde.

Existe apenas um equipamento público de cultura nesta 
região (Biblioteca Álvares de Azevedo, no distrito de Vila 
Maria), configurando cenário em que mais da metade da 
população (59,3%) encontra-se a mais de 1km distante de 
algum equipamento cultural. A situação é mais drástica 
em Vila Medeiros onde 81,2% de seus moradores 
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não têm acesso à cultura. A qualidade dos serviços de 
esporte e lazer, apesar do razoável número de unidades, 
também é deficiente: faltam aparelhos e manutenção dos 
equipamentos. 

Está em processo de implementação o Projeto de 
Intervenção Urbana (PIU) Território CEU Novo Mundo, do 
Parque Vila Maria. As obras do Território CEU preveem a 
qualificação e criação de espaços públicos, priorizando 
a segurança e o conforto para os pedestres, além de 
melhoria viária, aumento da arborização, implantação de 
mobiliário urbano e a redução da velocidade dos veículos.

 Por encontrar-se na confluência da Marginal Tietê com 
as Rodovias Pres. Dutra e Fernão Dias, esta subprefeitura 
possui atividades de logística como eixo central da 
economia da região. Este setor causa grande conflito 
entre moradores e transportadoras, principalmente nas 
proximidades do Terminal de Cargas Fernão Dias e no 
Parque Novo Mundo: além do barulho, veículos de grande 
porte circulam e estacionam irregularmente, causando 
transtorno entre os habitantes, além de prejudicar a 
manutenção das vias. Esta situação também acarreta 
problemas de tráfico de drogas e de prostituição infantil.

Por sua situação geográfica, sobre a várzea do Rio 
Tietê, esta subprefeitura apresenta diversos pontos de 
inundação e ocorrência de alagamentos (29 no distrito de 
Vila Maria e 8 no distrito de Vila Guilherme).

A Subprefeitura MG apresenta, ainda, problemas 
relacionados à rede de esgoto. Entre 2000 e 2010, 
obteve um aumento de domicílios não conectados à rede 
geral, passando de 3,5% a 6%. Os distritos de Vila Maria 
e Vila Medeiros são as áreas mais carentes de todos os 
serviços, inclusive de saneamento básico. O distrito de 
Vila Guilherme, por sua vez, é o mais bem servido e o 
único desta subprefeitura que possui 100% dos domicílios 
conectados à rede geral de água.

No que diz respeito à infraestrutura de transporte, esta 
subprefeitura tampouco é bem servida. Com exceção das 
Rodovias e vias expressas, como a Marginal Tietê, quase 
não há eixos viários estruturais passando pela região. 
Nem sequer é servida por linhas de metrô, monotrilho 
ou trem. Há uma série de ilhas urbanas às quais são 
difíceis de acessar. Também são poucas as ciclovias nesta 
subprefeitura, sendo que as existentes estão concentradas 
próximo à Marginal Tietê (distritos de Vila Maria e Vila 
Guilherme) – cruzando-a até as subprefeituras vizinhas, 
Penha e Mooca.

Neste sentido, ainda que os indicadores apresentados1 
apontem relativa facilidade de deslocamento por parte 
dos habitantes desta subprefeitura (porcentagem 

1 SMDU. Caderno das Subprefeituras - Vila Maria/Vila Guilherme. São 
Paulo, 2016. Pg 38-41.

 Foto: Galpões e estacionamento de caminhões, frequentes na região da Rod. Fernão Dias   
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de habitantes que levam mais de 1h no tempo de 
deslocamento casa-trabalho de apenas 12%, menor 
que os 22% do MSP), a mobilidade local, em especial no 
distrito de Vila Maria, é deficiente. Estas cifras podem 
ser um indicativo de que este distrito apresenta certa 
autonomia em termos de oferta de comércio e serviços 
demandados por sua população - mais de 50% das viagens 
geradas por residentes da Subprefeitura MG são para 
dentro da própria subprefeitura, segundo pesquisa OD do 
Metrô (2007).

Em termos de mobilidade, este território deverá ser 
fortemente influenciado pelo Projeto de Intervenção 
Urbana Arco Tietê (PIU-ACT), em desenvolvimento pela 
SPUrbanismo.

Área de ocupação urbana consolidada e grande parte 
ocupada por usos industriais, a Subprefeitura Vila Maria/
Vila Guilherme caracteriza-se pela baixíssima presença de 
cobertura vegetal e, por conta disso, é considerada uma 
grande ilha de calor (possui temperatura aparente de 
superfície entre 29,5ºC e 32ºC). 

Enquanto o Município de São Paulo possui média de 54m² 
de cobertura vegetal por habitante, esta subprefeitura 
apresenta apenas 5,2m²/hab. Estas poucas áreas verdes são 
heterogeneamente distribuídas pelo território. A principal 
delas é o Parque do Trote, no distrito de Vila Guilherme. 
Não há outros grandes parques na região e, por conta disso, 
67,2% da população desta subprefeitura vivem a mais de 
1km de distância de parques. Este quadro é mais agravante 
no distrito de Vila Medeiros, onde quase a totalidade de 
seus habitantes (99,9%) está a mais de 1km de parques.

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 Parque 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

Fonte: IBGE. Censos 2000 e 2010

Índice de Vacância - Distritos. Percentual de domicílios vagos no território.
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Além disso, devido à presença das indústrias e grandes 
rodovias, transitam pela região grande volume de 
caminhões, contribuindo para a poluição sonora e do ar.
 
Apesar do uso industrial ser mais evidente na região, esta 
subprefeitura é ocupada predominantemente por uso 
residencial (52,4%), sendo a maioria residencial horizontal. 
Nos últimos anos, observou-se processo de transformação 
urbana relacionado à valorização imobiliária decorrente 
de investimentos públicos e privados, destacando-se 
a implantação da Linha 1 do Metrô no início da década 
de 1970 e a construção do Terminal Rodoviário do Tietê, 
ambos na Subprefeitura Santana/Tucuruvi - mas cujos 
impactos atravessam as fronteiras que separam as duas 
subprefeituras. A partir desta época, grandes glebas vazias 
passaram a ser ocupadas por grandes equipamentos 
comerciais como o shopping Center Norte, o Lar Center, o 
Mart Center e o Makro. No Distrito de Vila Guilherme, nos 
terrenos de cotas mais elevadas, observa-se ocupação 
de uso misto, onde o uso não residencial de comércio e 
serviços tem presença considerável, chegando a ocupar 
35% da área construída de todo o Distrito.

Em outros pontos, a subprefeitura apresenta alto índice 
de inadequação domiciliar (8,7% dos domicílios com 
mais de 3 moradores por dormitório) e, portanto, grande 
demanda habitacional. O distrito de Vila Medeiros 
concentra a totalidade de moradores em situação de 
risco – 531 moradores entre Riscos 1 (Baixo) e 3 (Alto) 
– mas o distrito de Vila Maria, pela presença do Parque 
Vila Maria, reúne o maior número de domicílios em 
favelas (8,9% dos domicílios, em 2010) e população em 

situação de rua (66%, 2011) . Há grande pressão por 
parte dos movimentos de moradia nesta região, onde 
há pouca oferta de terrenos para atender à demanda – 
ainda que possua 6,3% (2014) de seus terrenos e 6,2% 
dos domicílios (2010) vagos. No distrito de Vila Maria há 
um Perímetro de Ação Integrada da SEHAB (PAI Jardim 
Japão 1) em andamento e que precisa de continuidade. 
Em consonância, há também o projeto do Território CEU 
Novo Mundo. Ambos os perímetros e projetos atuam 
sobre a mesma área, de maneira complementar.

Desafios da Subprefeitura

Diante do contexto apresentado, os grandes desafios 
da Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme permeiam 
principalmente as temáticas relacionadas à atividade 
econômica, vulnerabilidade social e infraestrutura de 
mobilidade. 

Para a manutenção das atividades econômicas, sobretudo 
ligadas a logística e transporte de cargas, é preciso 
qualificar a infraestrutura existente, adequando-a 
ao território. Os atuais usos industriais e logísticos 
precisam ser compatibilizados com os demais usos 
locais, principalmente o habitacional, de modo a mitigar 
os conflitos existentes entre eles e minimizar os danos 
causados por suas estruturas e fluxos - em especial a 
prostituição infantil e o tráfico de drogas. Neste sentido, 
o principal desafio desta subprefeitura é a reordenação 
territorial e de usos do complexo do Terminal de Cargas 
Fernão Dias, compatibilizando seu uso e interesse 
metropolitano com os usos locais.

Nos locais em que as indústrias não são predominantes, 
como é o caso do distrito de Vila Medeiros, a 
diversificação e ampliação da atividade produtiva 
devem ser incentivadas, de modo a ampliar a oferta de 
empregos a seus habitantes e aumentar a contribuição 
com o número de empregos formais do município. 
Conjuntamente, elevar o nível de escolaridade média dos 
trabalhadores através da instalação de escolas técnicas e 
cursos profissionalizantes, de maneira a tornar possível a 
elevação dos níveis salariais para esse estrato.

A questão habitacional também é de grande importância 
nesta subprefeitura. A população em situação de 
vulnerabilidade social precisa ser atendida, com acesso a 
moradias adequadas e bem localizadas. Considerando o 
quadro de terrenos e edificações vagas ou subutilizadas, o 
estímulo a ocupação adequada destes locais, bem como a 
promoção de habitação de interesse social, é um desafio 
a ser cumprido.

Para aqueles que já estão instalados e fora de situação 
de risco, visa-se a promoção de regularização urbanística 
e fundiária dos assentamentos em favelas e loteamentos 
irregulares, sobretudo nas áreas demarcadas como ZEIS 1.

Para diminuir a situação de vulnerabilidade social, é necessário 
também promover o acesso a equipamentos públicos de 
qualidade, em especial de saúde, assistência social e educação, 
nos distritos de Vila Maria e Vila Medeiros. Além destes 
equipamentos, o incremento na disponibilidade de parques e 
áreas livres de lazer é prioridade na região, considerada uma 
“ilha de calor” no município. Neste sentido, é importantíssimo 
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o incremento e melhoria na arborização urbana.
Outro importante desafio é a melhoria na mobilidade local, 
de modo a ultrapassar as diversas barreiras presentes no 
território e que acabam formando uma série de ilhas 
urbanas. É preciso possibilitar o livre acesso entre os 
bairros, bem como a conexão com outras subprefeituras 
e municípios, para pedestres, ciclistas, transporte 
coletivo e automóvel. Para isso, além da qualificação da 
infraestrutura viária, é básico o aumento de transporte 
coletivo público, reduzindo a necessidade do transporte 
individual motorizado para deslocamentos externos à 

subprefeitura, por parte de seus habitantes.

Diretrizes da Subprefeitura

Em decorrência dos desafios acima expostos, as diretrizes 
para esta subprefeitura são:

• Garantir o direito à moradia adequada por meio 
da promoção de habitação de interesse social para a 
população em situação de vulnerabilidade social de acordo 
com as diretrizes do Plano Municipal de Habitação - PMH;

• Promover o atendimento habitacional, incluindo 
regularização fundiária;
• Notificar terrenos que não cumprem sua função social 
da propriedade e estimulando o uso e edificação;
• Ampliar a oferta de equipamentos e serviços públicos, 
em especial de saúde, assistência social e educação;
• Ampliar a oferta de parques e áreas verdes públicas e a
abrangência da cobertura vegetal na região;
• Elaborar planos e estratégias de arborização urbana;
• Incentivar a instalação de novas atividades produtivas;
• Incentivar a oferta de cursos profissionalizantes;
• Reordenar e qualificar o entorno do Terminal de Cargas
Fernão Dias;
• Implantar transposições a barreiras urbanas, integrando 
as áreas isoladas ao resto do território e interligando os 
bairros;
• Parcelar quadras extensas de modo a melhorar a 
mobilidade e conectividade do território, especialmente 
para pedestres e ciclistas;
• Ampliar a oferta de transporte público coletivo;
• Qualificar a infraestrutura viária.

Foto: Favela da Baracela, na Rua Educador Paulo Freire, ao longo do Rio Cabuçu
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LEI DE PARCELAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO (LEI NO 16.402/16)  
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Subprefeitura VILA MARIA/VILA GUILHERMEID 103 | TERMINAL DE CARGAS FERNÃO DIAS/FAVELA VIOLÃO

Descrição
Região do Terminal de Cargas Fernão Dias (localizado à 
beira da Rodovia Fernão Dias) e seu entorno, abrangendo 
as Favelas do Violão I e II e a Favela Augusto Montenegro. 
Tem como limites norte e sul, respectivamente, a Rua 
Augusto Montenegro (divisa com a subprefeitura de 
Jaçanã/Tremembé) e a Rodovia Presidente Dutra, no 
distrito de Vila Medeiros.    

Caracterização
O Terminal de Cargas Fernão Dias começou a operar 
no ano de 1986, sem que houvesse acesso direto a 
partir da Rodovia Fernão Dias. Assim, os carreteiros 
(transportadores autônomos) tinham que chegar ao 
local do terminal através da Rodovia Presidente Dutra e 
de diversas vias urbanas da região da Vila Maria, Parque 
Novo Mundo e Vila Medeiros, situação essa que gerou 
diversas implicações na região (conflitos de convivência, 

congestionamentos, acidentes, poluição).

Somente em 2008 foi concluído o trevo rodoviário sobre a 
Rodovia Fernão Dias que possibilita o acesso ao Terminal 
de Cargas de forma mais direta, pela Av. João Simão de 
Castro. Porém, o trevo também possibilitou a conexão 
entre áreas periféricas de São Paulo e Guarulhos, fazendo 
com que este acesso fosse compartilhado entre o tráfego 
interurbano e de veículos de cargas.

A área de aproximadamente 100.000 m² originalmente 
prevista no projeto do Terminal de Cargas Fernão Dias 
como a segunda etapa do loteamento logístico foi invadida 
na década de 2000, estando atualmente ocupada de 
forma irregular como um grande estacionamento - para 
cerca de 400 caminhões. A proprietária do terreno, São 
Paulo Urbanismo (SPUrbanismo), elaborou estudos para 
de reordenamento urbanístico e de mobilidade para 
as áreas públicas desta zona. Tal estudo dialoga com 
diversas secretarias e prevê áreas para implantação de 
equipamentos públicos e atendimento habitacional.

A região do entorno do Terminal Fernão Dias apresenta 
indicadores que combinam altas densidades habitacionais 
e de vulnerabilidade social  (prostituição infantil, tráfico 
de drogas e violência), com uma grande demanda por 
equipamentos públicos e áreas para provisão habitacional 
de interesse social. No entorno do terminal, existem 16 
favelas e 7 núcleos habitacionais já urbanizados. Dentre as 
favelas estão as do Violão I e II, que se encontram em área de 
risco sobre o Córrego do Violão, com lançamento de esgoto 
clandestino, causando a poluição e obstrução do córrego.

Na área de aproximadamente 300.000 m² onde funcionou 
a fábrica de brinquedos Estrela, situada a sul do Terminal 
de Cargas existente, está prevista a construção de um 
terminal logístico privado, com estimativa de circulação 
de 500 a 1.200 caminhões por dia.   

Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais, especialmente de saúde, de educação, 
de assistência social e de cultura; 
• 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, pela implantação de cursos profissionalizantes 
e pelo estímulo ao comércio e serviços locais; 
• Qualificar os espaços livres públicos, especialmente os 
vinculados aos equipamentos públicos e os vinculados 
aos pólos atrativos; 
• Atender a demanda por espaços livres públicos de lazer 
e esporte; 
• Promover a recuperação e conservação ambiental dos 
cursos d´água 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 
metropolitana; 
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ID 103 | TERMINAL DE CARGAS FERNÃO DIAS/FAVELA VIOLÃO

• 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
• Solucionar demanda por equipamento de saúde, 
educação, assistência social, e cultura;
• Solucionar demanda por habitação de interesse social da 
população residente nos arredores do terminal. Atenção 
especial para o núcleo habitacional da Favela do Violão, 
que se encontra em área de risco;
• Fiscalização das construções no entorno de nascentes 
e córregos e monitoramento das condições dos cursos 
d’água;• 
Implementação de programas que incentivem atividades 
não residenciais capazes de gerar emprego e renda para a 
população residente;
• Adequação do viário local, em especial a sinalização 
das Rodovias Fernão Dias e Presidente Dutra e entorno, 
minimizando a circulação de caminhões no interior dos 
bairros;
• Definir área dedicada ao estacionamento de caminhões 
e serviços de apoio aos carreteiros, integrada à lógica de 
mobilidade e acessos aos terminais logísticos;
• Qualificar a oferta de diferentes sistemas de transporte 
coletivo no entorno do terminal;
• Qualificar as calçadas no entorno do Terminal e sua 

conexão com demais equipamentos, valorizando a 
circulação de pedestres;
• Implantar praças e áreas livre públicas;
• Implantar equipamentos públicos de lazer e recreação;
• Melhoria das condições de iluminação pública.

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

Atores Envolvidos
SP Urbanismo.Sabesp.
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Subprefeitura VILA MARIA/VILA GUILHERMEID 104 | JARDIM BRASIL

Descrição
O perímetro engloba toda a região do bairro Jardim Brasil, 
no distrito de Vila Medeiros. É delimitado pelas Avenidas 
Jardim Japão, Itamonte, Edu Chaves e pelo Córrego da 
Paciência.
   
Caracterização
Área predominantemente residencial, com construções 
que ocupam praticamente todo o lote e com poucos 
terrenos livres, ocasionando alta taxa de densidade na 
região. Com pouca incidência de vegetação e grandes 
áreas impermeabilizadas, a região é considerada grande 
ilha de calor no território da subprefeitura. Devido às 
grandes áreas impermeabilizadas, há também grande 
dificuldade na vazão de águas pluviais, ocasionando 
alagamentos. As ruas e calçadas estreitas, dificultando 
tanto a circulação de ônibus como de pedestres.
A área é pouco servida por equipamentos e serviços 

públicos, com especial demanda de saúde, educação, 
assistência social e cultura. Os principais equipamentos 
da região são: UBS Jardim Brasil, EE Professora Veridiana 
Camacho carvalho Gomes, EE Eurípedes de Castro e CEI 
Vereador Francisco Marcondes Oliveira.

As Avenidas Edu Chaves e Roland Garros são importantes 
vias comerciais e de serviços na região.
 
Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais, especialmente de saúde, de educação, 
de assistência social e de cultura; 
• 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; 
• Atender a demanda por espaços livres públicos de lazer 
e esporte;
• Solucionar os problemas de saneamento ambiental, em 
especial manejo de águas pluviais (drenagem); 
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local e regional.   

Diretrizes
• Atendimento às demandas por equipamentos de saúde, 
educação, assistência social e cultura.
• Criação de novos espaços livres públicos e melhoria dos 
existentes;
• Elaborar planos e estratégias de arborização urbana;
• Elaborar plano de qualificação viária, priorizando a 
circulação de pedestres, de ciclistas e de transporte 
público;

• Qualificar calçadas, priorizando a pavimentação 
permeável;
• Promoção de programas de educação ambiental para a 
conscientização da população local quanto à importância 
da preservação, articulando as escolas e creches da 
região;

Secretarias Envolvidas
SMPED;SMS;SMADS;SMSP;SMC;SMDU;SIURB;SMT;SME.

Atores Envolvidos
SP Obras.
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Subprefeitura VILA MARIA/VILA GUILHERMEID 105 | CÓRREGO MARIA PAULA

Descrição
Importante afluente do Córrego da Paciência, o Córrego 
Maria Paula inicia na Avenida Julio Buono, esquina com 
a Rua Água Formosa. Segue em direção sul, cruzando 
a Avenida Roland Garros, passa pela rua Ananatuba 
e cruza mais à frente a Avenida Ede, continuando até 
as proximidades da Rua do Valo Velho. Na Avenida 
Ede, surge ainda um afluente, o córrego Elisa Maria. O 
perímetro delimitado faz o caminho do Córrego Maria 
Paula e seu afluente Elisa Maria, contemplando também 
alguns quarteirões adjacentes às suas margens direita e 
esquerda, no distrito de Vila Medeiros.
 
Caracterização
O perímetro foi delimitado com o intuito de dar continuidade 
ao projeto de SIURB para o Córrego da Paciência. Apenas 
1 km do Córrego Maria Paula está previsto no projeto 
original, deixando o restante do córrego sem propostas.

Os córregos Maria Paula e Elisa Maria encontram?se 
obstruídos por bastante lixo e entulho, descartados por 
moradores do aglomerado urbano precário Pedro Paulo 
Lagreca (Benturelli), que está em área de risco sobre o 
córrego há mais de 30 anos. As moradias são bastante 
precárias, com algumas construções em madeira e 
sobre palafitas, que em períodos chuvosos sofrem com 
alagamentos. Ao lado do aglomerado está a CEI Vila 
Medeiros, que possui terreno com bom potencial para 
área de lazer para todos os moradores da região. Existe 
ainda a carência de equipamentos sócio-educativos 
e a necessidade de maior cobertura vegetal aliada à 
acessibilidade nas calçadas, especialmente na região da 
Vila Ede.
 
Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais, especialmente de educação; 
• 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; 
• Atender a demanda por espaços livres públicos de lazer 
e esporte; 
• 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 e regional; 
• 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
• Extensão do projeto da SIURB, previsto para o Córrego 
da Paciência, contemplando o Córrego Maria Paula e seu 
afluente Elisa Maria;
• Criação de áreas verdes públicas contínuas e qualificadas, 
dando continuidade aos passeios e ao projeto paisagístico 
implantados ao longo do Córrego da Paciência;
• Criar travessias sobre os córregos, melhorando a 
conectividade entre os bairros;
• Executar limpeza de lixo e entulho e obras de 
infraestrutura nas margens dos córregos;
• Implementação de programa de educação ambiental, 
com enfoque na conscientização quanto ao descarte de 
lixo no córrego; 
• Solucionar demanda por equipamentos de assistência 
social e educação na região;
• Redesenho das calçadas: melhoria na pavimentação, 
continuidade do trajeto, aumento da largura, 
permeabilidade do solo, arborização etc.;
• Atender as famílias moradoras das áreas de risco, 
provendo habitação de interesse social na região da 
subprefeitura. 

Secretarias Envolvidas
SMPED;SMDU;SEHAB;SIURB;SES;SVMA;SMT;SME.

Atores Envolvidos
Sabesp.
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Subprefeitura VILA MARIA/VILA GUILHERMEID 106 | PARQUE NOVO MUNDO

Descrição
Área localizada na várzea do Rio Tietê, no distrito de Vila 
Maria. Está delimitada ao norte pela Rodovia Presidente 
Dutra, e ao sul pela Marginal Tietê; seus limites oeste 
e leste são, respectivamente, a rua Nestor Holanda e a 
Avenida José Maria Fernandes. 
    
Caracterização
Devido à sua localização estratégica, a região é de uso 
predominantemente industrial, ocupada principalmente 
por  galpões. Possui grande circulação de caminhões e 
outros veículos de grande porte que atendem às indústrias 
e fazem a distribuição de mercadorias pelo município. 
A mobilidade local e regional é bastante deficiente: 
existem poucas linhas de ônibus que atendem a região 
e as calçadas, quando existentes, são estreitas e estão 
bastante danificadas. O deslocamento a pé também é 
dificultado pelo tamanho das quadras, muito extensas.

Com densidade demográfica bem alta, a região possui 
alto índice de vulnerabilidade social e abriga vários 
aglomerados urbanos precários. A incidência de crianças 
é bastante alta, aumentando a demanda por CEIs. Possui 
uma UBS e um Pronto Socorro que não conseguem 
atender a demanda da região. 

Várzea do Rio Tietê, a região possui ainda alguns córregos 
que recebem esgoto clandestino, que enchem nas épocas 
de chuvas, atingindo as moradias. A situação é agravada 
ainda mais devido à baixa cobertura vegetal e à alta taxa 
de impermeabilidade do solo.

O perímetro foi delimitado a partir de projeto da Secretaria 
de Habitação para a região, o Programa Renova SP de 
Urbanização de Favelas. No distrito de Vila Maria está o PAI 
Jardim Japão 1, que possui 200 hectares, com 12 favelas, 
2 núcleos urbanizados e 2 conjuntos habitacionais. O 
objetivo do programa é transformar favelas e loteamentos 
irregulares em bairros, garantindo a seus moradores o 
acesso à cidade formal pela regularização urbanística e 
fundiária.

Está em processo de implementação o Projeto de 
Intervenção Urbana (PIU) Território CEU Novo Mundo, do 
Parque Vila Maria. As obras do Território CEU preveem a 
qualificação e criação de espaços públicos, priorizando 
a segurança e o conforto para os pedestres, além de 
melhoria viária, aumento da arborização, implantação de 
mobiliário urbano e a redução da velocidade dos veículos.
  

Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais, especialmente de saúde, de educação e 
de cultura; 
• Atender a população em situação de vulnerabilidade 
social, especialmente 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; 
• 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, regional e 
metropolitana; 
• 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; 
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• Contribuir com os programas relacionados à notificação 
para o parcelamento, edificação e utilização compulsórios 
(PEUC); 
• Melhorar a segurança pública local.   

Diretrizes
• Atendimento às demandas por equipamentos de saúde, 
educação, assistência social e cultura.
• Incentivar a oferta de cursos profissionalizantes;
• Terminar as obras da Avenida Tenente Amaro Felicíssimo 
da Silveira, finalizando a pavimentação e a canalização do 
córrego;
• Fiscalização das construções no entorno de nascentes 
e córregos e monitoramento das condições dos cursos 
d’água;
• Ampliar coleta seletiva e de resíduos sólidos;
• Implementar o Programa Renova SP - PAI Jardim Japão 1 
de urbanização de favelas;
• Garantir o direito à moradia adequada por meio da 
produção habitacional, de modo a reduzir a demanda 
existente;
• Notificar terrenos que não cumprem sua função social 
da propriedade;
• Parcelamento de grandes glebas, melhorando a 
mobilidade e conectividade local, para pedestres, ciclistas 
e veículos.
• Implantar o projeto do Território CEU Novo Mundo, 
que prevê o redesenho das calçadas, com melhoria 
na pavimentação, continuidade do trajeto, largura, 
permeabilidade do solo, arborização; 
• Requalificação das travessias de pedestres; 
• Desestímulo ao uso automóveis, articulando o 

transporte coletivo com modos ativos de transporte; 
• Redução da velocidade dos veículos; 
• Implantação de ciclofaixa; 
• Ampliar a oferta de espaços públicos de lazer; 
• Melhoria na iluminação pública, com a possibilidade de 
;  infraestrutura elétrica subterrânea; 
• Melhoria das condições de circulação dos ônibus.

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

Atores Envolvidos
FUNDURB;CET;COHAB;SP TRANS.Sabesp.
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Subprefeitura VILA MARIA/VILA GUILHERMEID 108 | EIXO CORONEL MARQUES RIBEIROS -  NESTOR DE HOLANDA

Descrição
O perímetro compreende a região da várzea do Rio Tietê, 
no distrito de Vila Guilherme, próximo à Av. Zaki Narchi e 
à Av. Luís Dumont Vilares. Segue pelos arredores da Rua 
Coronel Marques Ribeiro e Rua São Quirino, continua pela 
Rua Professora Maria José Barone Fernandes, no distrito 
de Vila Maria, cortando a Rodovia Presidente Dutra, e 
descendo sentido sul até a Marginal Tietê. 
 
Caracterização
O distrito de Vila Guilherme tem uso predominantemente 
industrial, sendo amplamente ocupado por galpões, 
pouco convidativo para pedestres. Existem também 
muitos terrenos ocupados por linhas de alta tensão 
(linhões). Seguindo em direção leste, o uso torna-se misto, 
com predominância residencial de até dois pavimentos. 
Na divisa entre os distritos de Vila Maria e Vila Guilherme 
está o Parque do Trote, muito utilizado como área de 

lazer por toda a população do território da subprefeitura 
e da cidade de São Paulo. Ao lado do parque está a Favela 
da Coruja, assentamento precário com moradores em 
situação de vulnerabilidade social. 

Ao entrar no distrito de Vila Maria, a região permanece 
com uso misto majoritariamente residencial até chegar à 
Rod. Presidente Dutra, onde volta a ter grandes galpões 
industriais. Indo em direção sul e entrando nos arredores 
do Parque Vila Maria, surgem muitas ocupações 
irregulares, com infraestrutura bastante precária e com 
moradores em situação de vulnerabilidade social.

O perímetro será impactado diretamente pelo Programa 
de Intervenções proposto pelo PIU Arco Tietê. Os estudos 
e projetos a serem desenvolvidos devem considerar a lei 
de melhoramentos viários nº 16.541/16, e as diretrizes 
e parâmetros estabelecidos no PIU Arco Tietê, Área de 
Intervenção Urbana (AIU) Centralidade da Metrópole, 
que está localizado entre a região central e a Zona Norte, 
indo da Av. do Estado até a Av. Braz Leme e do Anhembi 
ao Complexo Center Norte, abrangendo também parte 
da Luz, Brás e Bom Retiro. Trata-se de abertura de viário 
paralelo à Marginal Tietê, estruturado por corredor 
de transporte coletivo que se integra com as demais 
vias da Zona Norte. Está inserido em uma ZEMP (Zona 
de Estruturação Metropolitana Proposta), uma das 
divisões da Zona Eixo de Estruturação da Transformação 
Metropolitana, destinadas a promover usos residenciais 
e não residenciais com densidades demográficas e 
construtivas altas, bem como a qualificação paisagística 
e dos espaços públicos, de modo articulado ao sistema 

de transporte coletivo e com infraestrutura urbana de 
caráter metropolitano. 

Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais, especialmente de educação e de cultura; 
• 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 às centralidades e os vinculados às áreas de 
lazer; 
• Atender a demanda por espaços livres públicos de lazer 
e esporte; 
• 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 e 
revitalização de áreas degradadas e contaminadas; 
• 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 e regional; 
• 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 
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para o parcelamento, edificação e utilização compulsórios 
(PEUC); 
• Melhorar a segurança pública local.   

Diretrizes
• Solucionar demanda por equipamentos de educação e 
cultura;
• Criação de novos espaços livres públicos e melhoria dos 
existentes;
• Implantação de infraestrutura de mobilidade, 
interligando os bairros;
• Alargamento de vias existentes,
• Redesenho das calçadas: melhoria na pavimentação, 
continuidade do trajeto, aumento da largura, 
permeabilidade do solo, arborização etc.;
• Aproveitamento do potencial de nova frente urbana, 
com oportunidade de novas áreas para desenvolvimento 
de atividades econômicas, a partir da abertura do novo 
viário;
• Parcelamento de quadras extensas, de modo a melhorar 
a mobilidade e conectividade do território, especialmente 
para pedestres e ciclistas;
• Qualificação das travessias de pedestres existentes;
• Implantação de novas travessias de pedestres;
• Implementação de novo alinhamento viário;
• Garantir o direito à moradia adequada por meio da 
produção habitacional, de modo a reduzir a demanda 
existente, em especial destinado aos moradores da Favela 
do Coruja. Destaque para terreno ocioso na Avenida 
Guilherme Cotching, esquina com a Rua São Quirino;
• Aumento da densidade populacional no entorno do 
eixo de transporte, conforme Estratégia estabelecida 

pelo PDE 2014.

Secretarias Envolvidas
SMPED;SMS;SMADS;SMSP;SMC;SMDU;SMDH-
C;SEME;SEHAB;SIURB;SES;SVMA;SMT;SME.

Atores Envolvidos
SP TRANS;SP Urbanismo.METRÔ.
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Subprefeitura VILA MARIA/VILA GUILHERMEID 109 | AVENIDA ZAKI NARCHI/ ENTORNO DO COMPLEXO CENTER NORTE

Descrição
O perímetro faz divisa com a subprefeitura de Santana/
Tucuruvi, tendo como limite a Avenida Moyses Roysen, 
por onde passa o Córrego Carandiru. O Complexo Center 
Norte e Lar Center delimita o perímetro a leste. Os limites 
norte e sul se fazem, respectivamente, pela Avenida Zaki 
Narchi e a Marginal Tietê.
 
Caracterização
A região possui boa infraestrutura (acesso a transporte 
coletivo de alta capacidade, parques, equipamentos 
esportivos e culturais etc.), porém é uma área pouco 
convidativa para pedestres e ciclistas. Além de ser 
bastante subutilizada, por suas grandes quadras e poucas 
edificações, possui grandes avenidas, com problemas 
de acessibilidade e intensa circulação de veículos, com 
poucas travessias, iluminação pública deficiente, longos 
trechos de fachadas muradas e sem atratividade.

Importante área de centralidade, possui grandes 
empreendimentos, tais como o complexo Center Norte 
e Shopping Lar Center. Conta ainda com muitos terrenos 
públicos, que, em sua maioria, são subutilizados. Dentre 
os equipamentos públicos presentes na região estão a CEI 
Vila Guilherme, localizada na Rua Anna Papini Guaranha, 
e o Instituto da Previdência Municipal de São Paulo, 
localizado na Avenida Zaki Narchi.

O perímetro será impactado diretamente pelo Programa 
de Intervenções proposto pelo PIU Arco Tietê. Os estudos 
e projetos a serem desenvolvidos devem considerar a lei 
de melhoramentos viários nº 16.541/16, e as diretrizes 
e parâmetros estabelecidos no PIU Arco Tietê, Área de 
Intervenção Urbana "Centralidade da Metrópole", que 
está localizado entre a região central e a Zona Norte, indo 
da Av. do Estado até a Av. Braz Leme e do Anhembi ao 
Complexo Center Norte, abrangendo também parte da 
Luz, Brás e Bom Retiro.

Objetivos
• 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; 
• 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; 

• Promover a regularização fundiária e urbanística; 
• Contribuir com os programas relacionados à notificação 
para o parcelamento, edificação e utilização compulsórios 
(PEUC).   

Diretrizes
• Redesenhar praças e canteiros, qualificando as áreas 
públicas;
• Implantação e preservação de arborização;
• Redesenho das calçadas: melhoria na pavimentação, 
continuidade do trajeto, aumento da largura e 
permeabilidade do solo;
• Qualificação das travessias de pedestres;
• Renovação do uso e ocupação do solo de acordo com 
o definido no PIU Arco Tietê e aprovado na Câmara 
Municipal;
• Melhoria da permeabilidade e conexão entre bairros
• Parcelamento de grandes glebas, de modo a melhorar 
a mobilidade e conectividade do território, especialmente 
para pedestres e ciclistas, e destinando áreas públicas 
para habitação de interesse social (HIS), equipamentos e 
áreas verdes;
• Garantir o direito à moradia adequada por meio da 
produção habitacional, de modo a reduzir a demanda 
existente. Destaque para terrenos delimitados como ZEIS-
3 ao longo da Avenida Zaki Narchi, esquina com Avenida 
Otto Baumgart. 

 Secretarias Envolvidas
SMPED;SMSP;SEME;SEHAB;SIURB;SMT.
Atores Envolvidos
CET;SP TRANS;SP Urbanismo.CETESB.
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QUADRO ANALÍTICO REGIONAL - SANTANA / TUCURUVI

Introdução

Santana é um dos bairros mais antigos da região Norte da 
cidade. Subúrbio isolado da Cidade pela várzea inundável 
do Rio Tietê, suas ligações com o centro se faziam pela 
antiga Ponte Grande (substituída pela atual Ponte das 
Bandeiras em 1942) e pela Estrada de Ferro da Cantareira. 
Até 1966, o Tramway da Cantareira ainda era um dos únicos 
meios de transporte dos seus moradores. Os primeiros 
equipamentos de grande porte que estruturaram a 
ocupação da subprefeitura são o Campo de Marte, 
primeiro campo de pouso de aeronaves da cidade (em 
funcionamento desde 1920); o Clube Espéria (fundado em 
1899); a Penitenciária do Estado e o Complexo Penitenciário 
do Carandiru (construído na década de 1920).

A retificação do Rio Tietê, realizada entre os anos 1940 e 
1950, possibilitou a ocupação dos terrenos de várzea e a 
melhoria de acessibilidade viária com o centro da cidade 
e com os demais bairros da zona norte. A partir da década 
de 1970, nessa área de várzea ao longo da Av. Marginal 
Tietê, foram construídos grandes equipamentos públicos 
e privados como o Parque Anhembi, o Terminal Rodoviário 
do Tietê (integrado à estação de Metrô de mesmo nome), 
o Expo Center Norte e os shoppings Center Norte e Lar 
Center. 

O território da Subprefeitura Santana/Tucuruvi está 
localizado em faixa delimitada por barreiras naturais: 
ao norte, a Serra da Cantareira, protegida pelo Parque 
Estadual da Cantareira e, ao sul, o Rio Tietê e sua várzea, 
predominantemente ocupada por usos institucionais 
públicos. Grande parte dessa área é ocupada pelo 
aeroporto Campo de Marte (e edificações de uso militar 
a ele associadas), pelo Terminal Rodoviário do Tietê e 
pelo Parque Estadual da Juventude, construído sobre 
área remanescente do antigo complexo penitenciário do 
Carandiru.

Atualmente, a Subprefeitura Santana/Tucuruvi é composta 
por três distritos: Santana, Tucuruvi e Mandaqui. Faz 
fronteira com as Subprefeituras Jaçanã/Tremembé e Vila 
Maria/Vila Guilherme, a leste; com Casa Verde a oeste; 
com Sé, ao sul; e com o Município de Mairiporã, a norte 
(delimitada naturalmente pela Serra da Cantareira).

O relevo da Subprefeitura ST é constituído de inúmeras 
colinas e vales que se elevam a cotas mais altas, à 

medida que avançam em direção à Serra da Cantareira. 
Disso decorre a existência de inúmeras nascentes de 
pequenos córregos, que contribuem com outros maiores 
até desaguarem no Rio Cabuçu de Cima e no Rio Tietê, 
principais rios que abastecem as duas bacias da região. A 
rede hídrica é complexa, com a maioria de seus córregos 
canalizados (tamponados e a céu aberto), sobretudo nas 
áreas mais urbanizadas.

Rebatimentos da Legislação Urbanística na Subprefeitura

O Plano Diretor Estratégico, Lei nº 16.050/14, estabelece 
que a Subprefeitura Santana/Tucuruvi está contida 
em duas Macrozonas: Macrozona de Estruturação 
e Qualificação Urbana e Macrozona de Proteção e 
Recuperação Ambiental.
 
Dentro da Macrozona de Estruturação e Qualificação 
Urbana destaca-se a Macroárea de Estruturação 
Metropolitana (MEM) composta, entre outros, pelo 
Setor Orla Ferroviária e Fluvial,  localizado ao longo das 
ferrovias e dos principais rios da metrópole, que inclui o 
subsetor Arco Tietê. Este subsetor abrange os terrenos 
planos situados na faixa lindeira ao Rio Tietê. São áreas 
oriundas, predominantemente, de aterros da várzea do rio 
retificado e ocupadas por grandes estruturas industriais, 
institucionais e de comércio e serviços voltadas para 
utilização em escala metropolitana. 

Atendendo às determinações do PDE, está em elaboração 
o Projeto de Intervenção Urbana (PIU) Arco Tietê (ACT) 
que busca, dentre outros fatores, incrementar a oferta de 
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empregos e o desenvolvimento econômico, por meio da 
direção de investimentos dos setores públicos e privados, 
além do uso de infraestrutura existente. O PIU-ACT possui 
três Áreas de Intervenção Urbanas (AIUs), das quais 
duas perpassam o território da subprefeitura: Apoios 
Urbanos e Centralidade da Metrópole. A proposta dos 
Apoios Urbanos parte da definição de um novo eixo de 
mobilidade na região norte, denominado Apoio Urbano 
Norte, implantado ao longo da atual faixa de domínio da 
linha de alta tensão e do melhoramento viário de algumas 
avenidas e ruas nos distritos de Casa Verde, Santana, Vila 
Guilherme e Vila Maria. A Centralidade da Metrópole trata 
da criação de novas centralidades, tendo como principal 
objetivo a transformação de áreas com grandes glebas, 
públicas e privadas, de baixa densidade populacional, 
para o incremento e renovação da infraestrutura a partir 
de sua localização estratégica e a qualificação ambiental 
da região.1

O PDE estabeleceu também os Eixos de Estruturação da 
Transformação Urbana ao longo dos eixos de transporte 
de massa, que têm o objetivo de estimular o adensamento 
populacional nos arredores dos eixos de transporte 
coletivo. O Eixo delimitado no território da Subprefeitura 
Santana/Tucuruvi localiza-se nas quadras e lotes em torno 
das estações da Linha 1 do Metrô (linha norte-sul) e da 
conexão viária com o município de Guarulhos, pela Av. Dr. 
Antônio Maria de Laet.

1 Mais informações sobre o PIU-ACT podem ser encontradas na 
plataforma Gestão Urbana: http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/
arco-do-futuro/arco-tiete/

A Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, Lei 
16.402/16, estabeleceu um novo zoneamento para 
o município. Em Santana/Tucuruvi predominam as 
seguintes zonas: ZM - Zona Mista (34,6% do território); 
ZC – Zona Centralidade (13,96%); ZEP – Zona Especial de 
Preservação (18,87%); e ZOE – Zona de Ocupação Especial 
(8%, composta por equipamentos públicos e particulares 
de grande importância para a região como: aeroporto 
Campo de Marte, a Penitenciária Feminina do Carandiru, 
a garagem de ônibus na Rua Quirinópolis e o Cemitério 
Municipal de Santana).

Caracterização

O território da Subprefeitura Santana/Tucuruvi é 
composto por três distritos: Santana, Tucuruvi e 
Mandaqui. Atualmente, a população da subprefeitura é 
estimada em 324.815 habitantes (equivalentes a 2,9% da 
população do município), distribuídos de forma bastante 
heterogênea em 34,70 km2 (2,3% da área do município).

A densidade demográfica da subprefeitura é de 150,1 hab/
ha (2010)2, mais densa do que o Município de São Paulo 
(102,02 hab/ha) e a região Norte 1 (118,45 hab/ha). Em 
termos gerais, o distrito do Tucuruvi é o que apresenta maior 
densidade populacional (109,38 hab/ha), seguido pelo 
distrito de Santana (94,28 hab/ha) e Mandaqui (82,12 hab/
ha)3. No entanto, a região do Lauzane Paulista, no distrito do 
Mandaqui, apresenta a mais alta densidade populacional da 

2 IBGE, Censo 2010
3 INFOCIDADE: http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/htmls/7_
populacao_recenseadataxas_de_crescimento_1980_10745.html

subprefeitura, acompanhada de alta vulnerabilidade social.4

Com o IDH mais alto da região Norte, a Subprefeitura ST 
apresenta baixa vulnerabilidade social e taxa de homicídios 
inferiores à do MSP. A participação da população idosa é 
significativa (17,6%), em especial no distrito de Santana, 
o que condiz com o ligeiro decréscimo populacional da 
subprefeitura (-0,1% ao ano) nos últimos anos. Este 
estrato da população deve receber atenção especial 
- principalmente em termos de serviços, infraestrutura 
urbana (acessibilidade) e políticas públicas. A região de 
Lauzane Paulista é uma das poucas nesta subprefeitura 
que apresenta concentração de crianças de até 14 anos.
 
A distribuição da atividade econômica pela Subprefeitura 
ST é heterogênea: o distrito de Santana possui o maior 
nível de atividade da região, contrapondo-se ao Mandaqui 
e Tucuruvi, que possuem baixo nível de atividade. 
Houve crescimento marcante no setor terciário, com 
predominância de: serviços técnico-administrativos (30% 
do total), seguido do comércio varejista (21%), alojamento 
e administração (14%) e construção civil (10%), definidos 
pelo distrito de Santana. Nos distritos do Tucuruvi e 
Mandaqui, é importante o incentivo à diversificação e 
ampliação da atividade produtiva. O bairro da Vila Aurora, 
um dos mais carentes de toda a subprefeitura, carece de 
empregos e necessita de estímulos para melhorar o nível 
de renda da população.
 

4 SMDU - DataSub - Caderno das Subprefeituras - Santana/Tucuruvi. 
Mapa 1, pg 22
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Estratos específicos de cada parcela da população 
carecem de atendimento direcionado nesta subprefeitura, 
em especial, a população infantil e idosa. Faltam creches 
e estabelecimentos de ensino infantil, principalmente nos 
bairros do Mandaqui e Lauzane Paulista, e faltam locais 
para o atendimento de idosos (como asilos ou Institutos 
de Longa Permanência para Idosos), especialmente nos 
distritos de Santana e Tucuruvi (nos quais a capacidade de 
atendimento é nula).

A cobertura da rede de atenção básica em saúde (UBS) 
também é falha nesta região, especialmente em Lauzane 
Paulista. Apesar do distrito do Mandaqui não apresentar 
coeficiente satisfatório de leitos SUS - em contrapartida 
ao distrito de Santana, cujo coeficiente é cerca de quatro 
vezes maior que a média do município - ele é bem atendido 
pelo complexo hospitalar do Mandaqui (localizado no 
limite entre os distritos de Santana e Mandaqui).

Os equipamentos de esporte, lazer e cultura são poucos 
e mal distribuídos pelo território, sendo necessário 
promover sua melhor ordenação. Praticamente todos os 
equipamentos estão localizados no distrito de Santana 
e, alguns, no Tucuruvi, deixando o distrito do Mandaqui 
desassistido. O acesso à cultura é muito inferior à média do 
município (apenas 21,9% da população da subprefeitura 
está a menos de 1km de um equipamento cultural), sendo 
que, novamente, o distrito de Santana concentra quase 
todos os equipamentos culturais da subprefeitura.
 
O distrito de Santana possui papel importante na dinâmica 
da região devido a concentração das atividades de 

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

Fonte: IBGE - Censo 2010 

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

Empregos formais por habitante. Exclui Administração Pública; População em Idade Ativa, acima de 10 anos.
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comércio e serviços, gerando grandes fluxos de veículos 
em sua direção e em seu interior. Os deslocamentos 
regionais se concentram neste distrito e no distrito do 
Tucuruvi, onde estão também as estações de Metrô, 
terminais de ônibus e vias estruturais da macrorregional 
Norte 1.

Esta subprefeitura é servida por seis estações da Linha 
1 do Metrô, Norte-Sul: Portuguesa-Tietê, Carandiru, 
Santana, Jardim São Paulo-Ayrton Senna, Parada Inglesa e 
Tucuruvi, o que a torna essencial para a conexão de toda a 
regional Norte 1 e também da Subprefeitura Casa Verde/
Cachoeirinha. No entanto, a região não possui nenhum 
corredor de ônibus (apenas algumas faixas exclusivas em 
avenidas e ruas importantes). A atual infraestrutura viária 
é estreita e não suporta o adensamento ao longo dos eixos 
de transporte previsto para a região (Eixos de Estruturação 
da Transformação Urbana previstos pelo PDE 2014). A 
acessibilidade das ruas, calçadas e passeios públicos é 
precária na maior parte do território da subprefeitura, 
seja pela má implantação e falta de manutenção, seja pela 
topografia.
 
A Subprefeitura ST, como um todo, possui escassez de 
áreas verdes e baixa cobertura vegetal e conservação da 
biodiversidade, principalmente nos distritos do Tucuruvi 
e de Santana, devido à má distribuição destas áreas. O 
distrito do Mandaqui possui maiores valores de cobertura 
vegetal e conservação da biodiversidade em função da 
presença do Parque Estadual da Serra da Cantareira e 
do Horto Florestal, mas sofre forte pressão de ocupação 
urbana precária. A implantação do Rodoanel Norte, ainda 

Proporção de corredor, ciclovia e viário estrutural sobre o viário total, 2014

Fonte: SMDU. PDE, 2014, PRE, 2004, MDC, 2004; SPTRANS, 2015

Fonte: Secretaria de Coordenação das Subprefeituras SMSP
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em obras, vem gerando grande impacto no meio ambiente 
e contribuindo para a ocupação das áreas de Proteção 
Ambiental, grande problemática da região. No Tucuruvi, 
há apenas um parque (Parque Lions) e, em Santana, o 
Parque da Juventude e Parque Domingos Luís, embora 
conte com estes parques  67% da população ainda reside 
a mais de 1 km de distância dos acessos destes. 

Ocupada predominantemente por uso residencial (65,2%, 
horizontal e vertical), a Subprefeitura ST apresenta índice 
de inadequação domiciliar bem abaixo da média do 
município. No entanto, há forte pressão dos movimentos 
de moradia por habitação na região, considerando a falta 
de terrenos aptos à moradia popular. O distrito do Tucuruvi 
concentra a totalidade de moradores em situação de 
risco, enquanto o distrito do Mandaqui reúne o maior 
número de domicílios em favelas; e o de Santana possui a 
maior população em situação de rua (principalmente nas 
proximidades das estações Santana e Tucuruvi do Metrô).
 
Desafios da Subprefeitura

Diante do contexto apresentado, os grandes desafios da 
Subprefeitura Santana/Tucuruvi permeiam principalmente 
as temáticas relacionadas à atividade econômica, 
vulnerabilidade social e infraestrutura de mobilidade (com 
priorização de transporte coletivo).

As atividades econômicas concentram-se no distrito de 
Santana, enquanto os distritos do Mandaqui e Tucuruvi 
apresentam baixo nível de atividade. Nestes locais, 
é preciso incentivar a ampliação e diversificação da 

Foto: Vista da subprefeitura, de ocupação predominantemente residencial (horizontal e vertical) 
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atividade produtiva de modo que passem a contribuir 
de maneira mais significativa com os empregos formais 
do município. É interessante, também, incrementar a 
oferta de escolas técnicas e cursos profissionalizantes, 
em especial no Mandaqui, de modo a elevar o nível de 
escolaridade média dos trabalhadores e possibilitar a 
elevação dos níveis salariais.

As atividades econômicas e todos os tipo de serviço 
públicos se concentram em Santana. Por isso, um 
dos grandes desafios para esta região é diminuir as 
desigualdades no atendimento aos três distritos da 
subprefeitura, permitindo o acesso de toda a população 
aos equipamentos básicos e às infraestruturas de 
transporte, em especial no distrito do Mandaqui.

A infraestrutura de mobilidade e transporte precisa ser 
melhorada como um todo na subprefeitura, permitindo 
melhor circulação de transporte público, bem como maior 
segurança para pedestres e ciclistas. 

No que concerne à vulnerabilidade social, os estratos que 
necessitam maior atenção do poder público são as pessoas 
em situação de rua (nos arredores de todas as estações de 
Metrô Santana e Tucuruvi) e a população idosa. É preciso 
melhorar a oferta de serviços de assistência social para 
ambos os públicos, bem como qualificar a acessibilidade 
da subprefeitura e prover habitação de interesse social. 
Para isso, é de grande importância o estímulo à ocupação 
dos domicílios vagos e subutilizados.

Para as demais situações de vulnerabilidade, é preciso 
promover a regularização urbanística e fundiária dos 
assentamentos em favelas e loteamentos irregulares, 
sobretudo nas áreas demarcadas como ZEIS 1.

Diretrizes da Subprefeitura

Em decorrência dos desafios acima expostos, as diretrizes 
para esta subprefeitura são:

• Incentivar a instalação de novas atividades produtivas;
• Incentivar a oferta de cursos profissionalizantes;
• Ampliar a oferta de equipamentos e serviços públicos, 
em especial de assistência social;
• Melhorar as condições de mobilidade e conexão dos 
sistemas de transporte coletivo;
• Ampliar a oferta de transporte público;
• Melhorar as condições de mobilidade para pedestres, 
em especial da população idosa;
• Notificar terrenos que não cumprem sua função social 
da propriedade, estimulando a utilização e edificação de 
terrenos e áreas subutilizadas;
• 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 urbana e fundiária, 
proporcionando à população residente o direito à posse 
da terra e da moradia.
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LEI DE PARCELAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO (LEI NO 16.402/16)  
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Subprefeitura SANTANA/TUCURUVIID 42 | PARQUE ANHEMBI/ZAKI NARCHI

Descrição
O perímetro compreende a região da várzea do Tietê 
contida na Subprefeitura de Santana/Tucuruvi, indo da 
marginal Tietê até o centro de Santana (excluindo-se o 
Aeroporto Campo de Marte).  

Caracterização
A região possui boa infraestrutura (acesso a transporte 
coletivo de alta capacidade, parques, equipamentos 
esportivos e culturais etc.), porém, é uma área pouco 
convidativa para pedestres e ciclistas. Além de ser 
bastante subutilizada, por suas grandes quadras e poucas 
edificações, possui grandes avenidas com problemas 
de acessibilidade e intensa circulação de veículos, com 
poucas travessias, iluminação pública deficiente, longos 
trechos de fachadas muradas e sem atratividade.

Dentro do perímetro encontra-se o Conjunto Habitacional 

da Zaki Narchi (COHAB). Trata-se de uma área de 
aproximadamente 11.500 m², na altura do número 415 
da Avenida Zaki Narchi, cujo terreno está contaminado 
por gases no subsolo - resultante da utilização das antigas 
áreas de cava de areia para disposição de resíduos sólidos 
das mais variadas procedências. O local abriga uma central 
de medição para monitoramento desses gases dentro do 
conjunto e em terrenos vizinhos. A região possui alguns 
centros de detenção e está sujeita a alagamentos, em 
função da proximidade com o Córrego Carandiru. 

A Av. Zaki Narchi e o entorno das estações de metrô 
apresentam problemas de vulnerabilidade social, 
envolvendo pessoas em situação de rua e catadores. 
Moradores, trabalhadores e usuários da região evitam 
passar a pé pela avenida devido às más condições de 
infraestrutura e segurança (pouca iluminação, calçadas 
mal cuidadas, quadras muito extensas etc.), além dos 
usos pouco convidativos para pedestres. 

O perímetro possui diversos locais de atração de pessoas: 
os entornos imediatos das estações de metrô (Portuguesa-
Tietê e Carandiru, ambas da Linha 1 - Azul) e do Terminal 
Rodoviário do Tietê; a R. Voluntários da Pátria, entre 
a R. Marechal Odylio Denys e a R. Santa Eulália. Nesta 
última, há diversos equipamentos e serviços de grande 
atratividade, dentre eles: PS de Santana (Pronto Socorro 
Municipal Dr. Lauro Ribas Braga), CCZ (Centro de Controle 
de Zoonoses), Central de Atendimento da Eletropaulo, 
UniSant'Anna (Centro Universitário Sant’Anna), e o 
Arquivo Público do Estado de São Paulo. As principais 
escolas no perímetro são a EMEFM Prof. Derville Allegretti 

e EMEFM Antonio Sampaio. Os principais equipamentos 
públicos de cultura são o Teatro Alfredo Mesquita, Teatro 
APCD (Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas), Clube 
Espéria, Aeroclube e o complexo do Anhembi, todos eles 
com  péssimas condições de acesso para pedestres.

O perímetro será impactado diretamente pelo Programa 
de Intervenções proposto pelo PIU Arco Tietê. Os estudos 
e projetos a serem desenvolvidos devem considerar a lei 
de melhoramentos viários nº 16.541/16, e as diretrizes 
e parâmetros estabelecidos no PIU Arco Tietê, Área de 
Intervenção Urbana "Centralidade da Metrópole", que 
está localizado entre a região central e a Zona Norte, indo 
da Av. do Estado até a Av. Braz Leme e do Anhembi ao 
Complexo Center Norte, abrangendo também parte da 
Luz, Brás e Bom Retiro.  

Objetivos
• Atender a população em situação de vulnerabilidade 
social, especialmente a população em situação de rua; 
• Promover ações indutoras do desenvolvimento 
econômico local, especialmente pelo estímulo ao 
comércio e serviços locais; 
• Qualificar os espaços livres públicos; 
• Solucionar os problemas de saneamento ambiental, em 
especial manejo de águas pluviais (drenagem); 
• Contribuir com os programas relacionados à notificação 
para o parcelamento, edificação e utilização compulsórios 
(PEUC).   

Diretrizes
• Redesenho de praças e canteiros, com implantação de 
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mobiliário e arborização;
• Redesenho das calçadas: melhoria na pavimentação, 
continuidade do trajeto, aumento da largura, 
permeabilidade do solo, arborização etc.;
• Qualificação das travessias de pedestres;
• Melhoria da permeabilidade e conexão entre bairros;
• Qualificação do eixo Norte-Sul (Av. Tiradentes e Av. 
Cruzeiro do Sul);
• Atendimento às demandas por equipamentos de 
Assistência Social;
• Despoluição e recuperação do Córrego Carandiru/
Carajás e arborização das suas margens;
• Implantação de melhorias viárias que priorizem o 
transporte coletivo;
• Realização de estudo econômico para avaliar as 
potencialidades do comércio local e garantir abertura de 
fachadas ativas, de acordo com o Plano Diretor Estratégico 
(Lei nº 16.050/2014).  

Secretarias Envolvidas
SMPED;SMADS;SMSP;SMDU;SEME;SEHAB;SIURB;SD-
TE;SMT.

Atores Envolvidos
CET;SP Obras;SP TRANS;SP TURIS;SP Urbanismo.CETES-
B;Sabesp.



Subprefeitura SANTANA/TUCURUVI

85Caderno de Propostas dos Planos Regionais das Subprefeituras 

ID 42 | PARQUE ANHEMBI/ZAKI NARCHI



86

Subprefeitura SANTANA/TUCURUVIID 43 | BRÁS LEME/CENTRO DE SANTANA

Descrição
O perímetro contempla a Av. Brás Leme, a centralidade 
comercial de Santana e o Parque da Juventude.   

Caracterização
As avenidas Brás Leme, General Ataliba Leonel, Cruzeiro 
do Sul e a Rua Voluntários da Pátria configuram-se como 
barreiras urbanas para os pedestres da região, que têm 
dificuldades em circular pelas mesmas, em função da 
prioridade voltada aos veículos motorizados. A distância 
entre as travessias, os tempos semafóricos escassos, a 
pavimentação ruim das calçadas e a iluminação deficiente 
são os principais problemas apontados.

A Zona Comercial de Santana é bastante utilizada por 
pedestres, por se tratar de importante centro comercial 
e região de transferência intermodal (entre a estação  
Santana da Linha 1 Azul do Metrô e o Terminal de 

Ônibus), além de ser centralidade histórica. As principais 
vias utilizadas por pedestres na Zona Comercial são: 
Av. Cruzeiro do Sul; R. Voluntários da Pátria; R. Dr. 
Olavo Egídio; R. Dr. Gabriel Piza; R. Dr. Zuquim; R. Leite 
de Moraes; R. Duarte de Azevedo e R. Cons. Saraiva. A 
região está inserida em uma "Área 40", onde a velocidade 
máxima dos veículos motorizados é de 40km/h. 

A R. Voluntários da Pátria sofre com trânsito intenso e 
lento de automóveis e ônibus, praticamente durante 
todo horário comercial. Diversas ações já foram realizadas 
para garantir ao pedestre um caminho acessível e sem 
obstáculos, a fim de atrair e facilitar o fluxo de pessoas, 
juntamente à melhora na gestão do trânsito, porém, 
todas as soluções se mantiveram distantes de oferecer 
condições plenamente satisfatórias. Destaca-se também a 
aridez da Zona Comercial, que sofre com a total ausência 
de vegetação nas quadras que conformam a região.

A Av. Brás Leme possui canteiro central bastante utilizado 
pela população para a prática de exercícios e atividades 
de lazer, em diversos horários do dia e da semana. A área 
verde linear possui equipamentos distribuídos ao longo 
de sua extensão, além de uma ciclovia bastante utilizada 
para transporte, para além do uso recreacional.

A Av. Cruzeiro do Sul é uma via de caráter histórico 
na ocupação da região e com grande potencial para a 
instalação de comércio voltado para pedestres. As calçadas 
laterais são amplas e, em grande parte, recebem bancas 
de jornal e pontos de ônibus - são dezenas de linhas de 
ônibus que passam pelo local, em faixa exclusiva.

A principal área verde da região é o Parque Estadual da 
Juventude, antigo Complexo do Carandiru. O parque 
concentra alguns equipamentos de esporte (quadras 
poliesportivas e pista para caminhada); cultura (Biblioteca 
de São Paulo e Museu Penitenciário Paulista) e uma ETEC.
O perímetro será impactado diretamente pelo Programa 
de Intervenções proposto pelo PIU Arco Tietê. Os estudos 
e projetos a serem desenvolvidos devem considerar a lei 
de melhoramentos viários nº 16.541/16, e as diretrizes 
e parâmetros estabelecidos no PIU Arco Tietê, Área de 
Intervenção Urbana “Apoios Urbanos”. O projeto traz 
a abertura de uma avenida paralela à Marginal Tietê, 
ligando a Lapa até a Mooca, estruturada por um corredor 
de transporte coletivo de média a alta capacidade, que se 
integra com as demais vias da Zona Norte.   

Objetivos
• Atender a população em situação de vulnerabilidade 
social, especialmente a população em situação de rua; 
• Promover ações indutoras do desenvolvimento 
econômico local; 
• Qualificar os espaços livres públicos; 
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade regional , 
metropolitana e de acordo com o Plano de Mobilidade de 
São Paulo - PLANMOB.   

Diretrizes
• Criação de novos espaços livres públicos e melhoria dos 
existentes;
• Instalação de mobiliário urbano que propicie a 
permanência e o convívio social;
• Redesenho das calçadas: melhoria na pavimentação, 
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continuidade do trajeto, aumento da largura, 
permeabilidade do solo, arborização etc.;
• Qualificação das travessias de pedestres existentes;
• Implantação de novas travessias de pedestres;
• Melhoria das condições de iluminação pública;
• Melhoria da mobilidade regional, com prioridade para 
o transporte coletivo, pedestres e ciclistas, promovendo a 
interligação dos bairros;
• Interligação de equipamentos públicos e parques 
existentes (Parque do Trote, Parque da Juventude, Parque 
do Piqueri, Parque Belém);
• Implantação de terminal de ônibus na R. Darzan, como 
forma de aumentar a capacidade de transferência na 
centralidade conformada pelo Estação Santana do Metrô  
e pelo terminal da Av. Cruzeiro do Sul, que se encontra 
subdimensionado (diretriz do Plano Diretor Estratégico - 
Lei nº 16.050/2014);
• Implantação de corredor de ônibus ao longo da Av. Brás 
Leme que dialogue com a utilização do canteiro central 
para lazer e práticas esportivas;
• Atendimento às demandas por equipamentos de 
Assistência Social;
• Fomento à criação de empregos no entorno do eixo de 
transporte;
• Aumento da densidade populacional no entorno do eixo 
de transporte, conforme Estratégia estabelecida pelo PDE 
2014.   

Secretarias Envolvidas
SMPED;SMADS;SMSP;SEME;SIURB;SDTE;SMT.

Atores Envolvidos
FUNDURB;CET;SP Obras;SP TRANS;SP Urbanismo;I-
lume.CETESB;EMTU;ELETROPAULO;METRÔ.
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Descrição
O perímetro é delimitado por diversas vias que, através 
de um binário descontínuo, fazem a ligação entre a 
Avenida Cruzeiro do Sul e  a estação Santana da Linha 1 
- Azul do Metrô e os distritos do Mandaqui, Tremembé 
e Cachoeirinha. No sentido centro-bairro, a ligação é 
realizada pela R. Dr. Zuquim, Av. Nova Cantareira, R. 
Maestro João Gomes Araújo, Av. Água Fria e R. Larival 
Géa Sanches. No sentido bairro-centro, a ligação é mais 
contínua, feita inteiramente pela R. Voluntários da Pátria 
ou pela R. Mariquinha Viana e Av. Nova Cantareira. 

Caracterização
A Av. Cruzeiro do Sul faz a conexão da área central do 
município, a partir da Av. do Estado, até pouco depois da 
estação Santana do Metrô (até a R. Cons. Saraiva) sem, 
porém, se conectar a nenhuma outra via estrutural. No 
local, é comum o trânsito caótico de ônibus e automóveis 

e a circulação intensa de pedestres, em calçadas estreitas 
e de baixa qualidade. Há anos existem projetos para 
implantação de um túnel de ligação entre as avenidas 
Cruzeiro do Sul e Engenheiro Caetano Álvares que, em 
função de seu altíssimo custo (tanto para desapropriação 
como para escavação e obras civis), da alta complexidade 
da obra e de outras variáveis urbanísticas (dentre elas, a 
construção de edifícios com subsolos profundos ao longo 
do eixo), nunca foi implantado.

A R. Voluntários da Pátria se consolida como o principal 
corredor de conexão por transporte público no sentido 
bairro-centro, apesar de não possuir capacidade para 
tanto, uma vez que há diversas descontinuidades ao 
longo da via (mudança de sentido; estreitamentos; 
trechos com e sem faixas de ônibus; faixas de conversão; 
acesso a lotes etc.), além de possuir declividade bastante 
desfavorável. As principais dificuldades enfrentadas 
pelos pedestres, em especial os usuários das paradas de 
ônibus da R. Voluntários da Pátria, têm a ver com falta 
de acessibilidade, tempos semafóricos curtos demais nas 
travessias e a má qualidade das calçadas. 

Objetivos
• Qualificar os espaços livres públicos, especialmente os 
vinculados ao transporte público; 
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade regional.   

Diretrizes
• Melhoria da qualidade urbana para pedestres e ciclistas;
• Melhoria da acessibilidade das vias para pessoas 
portadoras de necessidades especiais e/ou com 

mobilidade reduzida;
• Melhoria da qualidade das áreas verdes e espaços 
públicos;
• Redesenho de praças e canteiros e implantação de 
mobiliário urbano;
• Melhoria das condições das paradas de ônibus;
• Redesenho das calçadas: melhoria na pavimentação, 
continuidade do trajeto, aumento da largura, 
permeabilidade do solo, arborização etc.;
• Requalificação das travessias de pedestres;
• Melhoria das condições de iluminação pública;
• Estruturação da circulação entre a estação Santana e os 
distritos do Mandaqui, Tremembé e Cachoeirinha, com 
prioridade ao transporte coletivo;
• Implantação de melhorias viárias que priorizem o 
transporte coletivo;
• Alteração na gestão do tráfego da região e sinalização de 
trânsito, utilizando vias existentes para realizar a ligação 
de forma mais eficiente.   

Secretarias Envolvidas
SMPED;SMT.

Atores Envolvidos
CET;SP Obras;SP TRANS;SP Urbanismo;Ilume.
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Subprefeitura SANTANA/TUCURUVIID 45 | HOSPITAL DO MANDAQUI

Descrição
O perímetro é delimitado no entorno dos cruzamentos 
da Avenida Engenheiro Caetano Álvares com a Rua 
Voluntários da Pátria, nos arredores do Conjunto 
Hospitalar do Mandaqui e do Hospital São Camilo. 

Caracterização
O Conjunto Hospitalar do Mandaqui e do Hospital São 
Camilo se configuram como grandes polos de atração de 
viagens, em especial, de pedestres. A Biblioteca Pública 
Pedro da Silva Nava, do lado oposto da Av. Eng. Caetano 
Álvares (em relação ao Hospital), é bastante utilizada 
pela população e por visitantes do conjunto hospitalar. 
As travessias de pedestre mais utilizadas, no entorno do 
Hospital do Mandaqui, são da Av. Eng. Caetano Álvares 
com a R. Voluntários da Pátria e da Av. Eng. Caetano 
Álvares (em frente o McDonalds).

O Plano Diretor Estratégico (Lei nº 16.050/2014) e o Plano 
Municipal de Mobilidade (2015) prevêem a construção 
de um corredor de ônibus ao longo da Av. Eng. Caetano 
Álvares e um terminal de ônibus próximo ao cruzamento 
com a R. Voluntários da Pátria. A R. Voluntários da 
Pátria configura uma importante via de ligação por 
transporte público entre o Metrô Santana e os distritos 
do Mandaqui, Tremembé e Cachoeirinha. O local possui 
diversos problemas de circulação: para pedestres, as 
calçadas são estreitas, as vias possuem altas declividades 
e há problemas de acessibilidade; para os usuários de 
transporte público, não há faixa exclusiva suficiente e 
os ônibus ficam presos em engarrafamentos; para os 
usuários de automóveis, há engarrafamentos devido ao 
excesso de veículos. 

Objetivos
• Qualificar os espaços livres públicos, especialmente os 
vinculados aos equipamentos públicos; 
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local.   

Diretrizes
• Melhoria da arborização pública;
• Melhoria das condições de circulação e acessibilidade 
de pedestres e ciclistas;
• Melhoria das condições de circulação de ônibus;
• Redesenho das calçadas de acesso aos hospitais: 
melhoria na pavimentação, continuidade do trajeto, 
aumento da largura, permeabilidade do solo, arborização 
etc.;
• Requalificação das travessias de pedestres;
• Melhoria das condições de iluminação pública;

• Implantação de melhorias viárias que priorizem o 
transporte coletivo. 

Secretarias Envolvidas
SMPED;SIURB;SVMA;SMT.

Atores Envolvidos
CET;SP Obras;SP TRANS;Ilume.
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Subprefeitura SANTANA/TUCURUVIID 46 | VILA AURORA

Descrição
O perímetro da Vila Aurora está localizado no bairro de 
mesmo nome, no distrito do Mandaqui, próximo ao final 
da Avenida Engenheiro Caetano Álvares, à Invernada da 
PM e à Avenida Água Fria. 

Caracterização
No bairro da Vila Aurora há uma área de ocupação precária, 
com alta densidade e vulnerabilidade social (Favela 
Charles Cameron ou "Vila Nova Aurora", estabelecida em 
1983 e possuindo 155 unidades, de acordo com dados 
do Habisp). O local é a?rea priorita?ria de intervenção da 
SAS Santana/Tucuruvi. A população da região possui perfil 
mais jovem, apesar de também apresentar problemas 
relacionados à população idosa e a pessoas em situação 
de rua, sem assistência social. O local se caracteriza pela 
predominância de habitações de pequeno porte, de 
alvenaria, parte dela encortiçada. Não há equipamentos 

de cultura, saúde e esportes, dentro do perímetro.

Não há maiores detalhamentos com relação à 
caracterização da favela e da sua população, visto que a 
entrada dos técnicos da prefeitura é vetada. 

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;
• Atender a demanda por espaços livres públicos de lazer 
e esporte; 
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local; 
• Promover o atendimento habitacional e a regularização 
fundiária; 
• Melhorar a segurança pública local.   

Diretrizes
• Aumento da oferta de espaços institucionais de lazer, 
de convívio, de educação complementar e de iniciação às 
atividades do trabalho;
• Atendimento à demanda por equipamentos de 
Assistência Social;
• Atendimento à demanda por equipamentos de 
Educação;
• Atendimento à demanda por equipamentos de Saúde;
• Atendimento à demanda por assistência a idosos em 
situação de fragilização;
• Melhoria das condições de circulação e acessibilidade 
para pedestres e ciclistas;

• Atendimento às demandas de habitação do 
assentamento precário da Rua Charles Cameron e 
inscrição de famílias em projetos de moradia. 

Secretarias Envolvidas
SMPED;SMS;SMADS;SMC;SMDHC;SEME;SE-
HAB;SMT;SME.

Atores Envolvidos
SP Obras.
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Subprefeitura SANTANA/TUCURUVIID 48 | METRÔ JARDIM SÃO PAULO

Descrição
O perímetro é delimitado, inicialmente, pela área de 
influência relativa à estação Jardim São Paulo (Linha 1 
do Metrô), no Eixo de Estruturação da Transformação 
Urbana definido pelo Plano Diretor Estratégico (Lei 
nº 16.050/2014) e complementado pelos principais 
equipamentos e espaços públicos utilizados pela 
população local. 

Caracterização
O entorno imediato da estação Jardim São Paulo 
possui uso predominantemente comercial e misto, 
principalmente no entorno da Av. Leôncio de Magalhães, 
rodeado por área de uso residencial, com baixa densidade 
populacional. A região não possui viário de caráter 
estrutural e as edificações são predominantemente 
horizontais, com alguns prédios (residenciais e comerciais) 
de 14 a 24 metros de altura, podendo chegar a até 48 

metros, conforme se afastam da estação.

Os principais equipamentos e espaços públicos utilizados 
pela população do entorno são o Teatro Jardim São Paulo, 
SESC Santana, Clube Escola Jardim São Paulo, Praça do 
Mirante de Santana e as praças ao longo da Av. Marechal 
Eurico Gaspar Dutra. As principais dificuldades de acesso 
a esses locais, apontadas pela população, decorrem da 
sinalização de trânsito precária e da falta de travessias 
para pedestres.

A Av. Leôncio de Magalhães, apesar de possuir caráter 
de via coletora, é a via que estrutura a circulação de 
automóveis e ônibus na região, sendo também bastante 
utilizada por pedestres. A via sofre com problemas de 
iluminação pública e com a má qualidade das calçadas. 
As travessias mais utilizadas são os cruzamentos ao 
longo da via, com as transversais, dentre elas R. Pedro 
Madureira (que dá acesso à Praça do Mirante de Santana) 
e R. Prof. Fábio Fanucchi (que possui bastante movimento 
dos alunos da escola pública, porém, com sinalização de 
trânsito deficitária).

A Praça do Mirante de Santana tem importância 
histórica, possui estrutura de medição meteorológica em 
funcionamento e sofre com problemas de vandalismo e 
má utilização de seu espaço - apesar de já ter passado por 
algumas melhorias nos últimos anos.
Os principais equipamentos de educação do perímetro 
são EMEI Arthur Etzel, EMEF Prof. Máximo de Moura 
Santos e EE Prof. Antonio Lisboa. 

Objetivos
• Qualificar os espaços livres públicos, especialmente os 
vinculados ao transporte público; 
• Promover a conservação das paisagens e do patrimônio 
material e imaterial da região; 
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local , regional , 
metropolitana e de acordo com o Plano de Mobilidade de 
São Paulo - PLANMOB; 
• Contribuir com os programas relacionados à notificação 
para o parcelamento, edificação e utilização compulsórios 
(PEUC).   

Diretrizes
• Qualificação dos espaços públicos que terão seu uso 
intensificado pelo adensamento previsto para a região, de 
acordo com o Plano Diretor (Lei nº 16.050/2014);
• Melhoria da arborização pública;
• Redesenho das calçadas: melhoria na pavimentação, 
continuidade do trajeto, aumento da largura, 
permeabilidade do solo, arborização etc.;
• Requalificação das travessias de pedestres;
• Melhoria das condições de iluminação pública;
• Desestímulo ao uso de automóveis, articulando o 
transporte coletivo com modos ativos de transporte;
• Melhoria das condições de circulação e estacionamento 
dos ônibus no entorno da estação de Metrô;
• Garantia de espaço para a ampliação da oferta de 
serviços e equipamentos públicos;
• Fomento à discussão de um plano para a Praça do 
Mirante de Santana, sobre possíveis intervenções na 
praça e seu entorno, envolvendo a comunidade local e 
usuários. 
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SMPED;SMT.

Atores Envolvidos
CET;SP TRANS;Ilume.EMTU;METRÔ.
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Subprefeitura SANTANA/TUCURUVIID 49 | METRÔ PARADA INGLESA

Descrição
O perímetro é delimitado pela área de influência relativa 
à estação Parada Inglesa (Linha 1 do Metrô), no Eixo de 
Estruturação da Transformação Urbana definido pelo 
Plano Diretor Estratégico (Lei nº 16.050/2014). 

Caracterização
Ao lado da estação Parada Inglesa há um terminal de 
ônibus de pequeno porte, utilizado principalmente para 
conectar a região com o município de Guarulhos. 
As imediações da estação tiveram, com a conclusão 
das obras do metrô e o zoneamento definido à 
época, crescimento no número de moradias através 
da verticalização - vários edifícios residenciais foram 
construídos nos últimos anos. O resto do perímetro 
possui uso predominantemente residencial e horizontal, 
com eventuais edifícios com mais de 14 metros de altura.
A Av. Luís Dumont Vilares, principal via estrutural da 

região, possui diversas praças ao longo de sua extensão, 
como a Praça Nossa Senhora dos Prazeres, decorrentes 
do processo de desapropriação para a abertura da 
avenida, nos anos 80. Em função das condições precárias 
de iluminação nesses locais, a população os entende 
como sendo bastante perigosos, e acabam evitando a sua 
utilização.

As condições de circulação para pedestres e ciclistas 
sofreram melhorias nos últimos anos, com a implantação 
da ciclovia da Av. Luís Dumont Vilares, a diminuição da 
velocidade máxima para 50km/h na via e alterações na 
sinalização viária; porém, ainda há problemas relacionados 
à falta de acessibilidade nas travessias. 

Objetivos
• Qualificar os espaços livres públicos os vinculados ao 
transporte público; 
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local, regional, 
metropolitana e de acordo com o Plano de Mobilidade de 
São Paulo - PLANMOB; 
• Contribuir com os programas relacionados à notificação 
para o parcelamento, edificação e utilização compulsórios 
(PEUC).   

Diretrizes
• Qualificação dos espaços públicos que terão seu uso 
intensificado pelo adensamento previsto para a região, de 
acordo com o Plano Diretor (Lei nº 16.050/2014);
• Melhoria da arborização urbana;
• Redesenho das calçadas: melhoria na pavimentação, 
continuidade do trajeto, largura, permeabilidade do solo, 

arborização etc.;
• Requalificação das travessias de pedestres;
• Melhoria das condições de iluminação pública;
• Desestímulo ao uso de automóveis, articulando o 
transporte coletivo com modos ativos de transporte;
• Garantia de espaço para a ampliação da oferta de 
serviços e equipamentos públicos. 

Secretarias Envolvidas
SMPED;SMT.

Atores Envolvidos
CET;SP TRANS;Ilume.METRÔ.
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Subprefeitura SANTANA/TUCURUVIID 50 | METRÔ TUCURUVI

Descrição
O perímetro é delimitado pela área de influência relativa 
à estação Tucuruvi (Linha 1 do Metrô), no Eixo de 
Estruturação da Transformação Urbana definido pelo 
Plano Diretor Estratégico (Lei nº 16.050/2014). 

Caracterização
A região é uma centralidade histórica caracterizada, 
atualmente, pela presença da estação Terminal 
Tucuruvi do Metrô e de alguns pequenos terminais de 
ônibus localizados na área do Shopping Tucuruvi, na R. 
Paranabi e Av. Dr. Antônio Maria de Laet. Os terminais 
são subdimensionados e não atendem à demanda 
nos horários de pico, quando o trânsito de ônibus e 
automóveis é bastante intenso.

As construções no entorno da estação e do shopping são 
predominantemente horizontais, com poucos edifícios 

com mais de 12m de altura, e possui uso misto ou 
comercial. Afastando-se um pouco, as construções nas 
demais áreas do perímetro são horizontais e possuem uso 
predominantemente residencial.

As principais dificuldades na mobilidade de pedestres 
estão relacionadas ao relevo, que é bastante acidentado 
(em especial nos acessos à Av. Tucuruvi), e às travessias 
das avenidas Tucuruvi, Mazzei e Dr. Antônio Maria de 
Laet, que possuem uso bastante intenso. As travessias não 
possuem tempos semafóricos adequados e são bastante 
desrespeitadas por condutores, tendo sido apontadas 
pela população como bastante problemáticas e perigosas, 
em especial no entorno dos terminais de ônibus.

Alguns equipamentos públicos de importante atratividade 
na região - que não estão contemplados pelo perímetro 
mas têm relação com ele, em função da facilidade de 
acesso - são as praças dos Prazeres, Dr. Levem Vampré e 
Lions Clube Tucuruvi e o Parque Sena. 

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, especialmente a população em situação de rua; 
• Promover ações indutoras do desenvolvimento 
econômico local; 
• Qualificar os espaços livres públicos os vinculados ao 
transporte público; 
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local, regional , 

metropolitana e de acordo com o Plano de Mobilidade de 
São Paulo - PLANMOB; 
• Contribuir com os programas relacionados à notificação 
para o parcelamento, edificação e utilização compulsórios 
(PEUC).   

Diretrizes
• Qualificação dos espaços públicos que terão seu uso 
intensificado pelo adensamento previsto para a região, de 
acordo com o Plano Diretor (Lei nº 16.050/2014);
• Melhoria da arborização urbana;
• Redesenho das calçadas: melhoria na pavimentação, 
continuidade do trajeto, largura, permeabilidade do solo, 
arborização etc.;
• Melhoria na acessibilidade no entorno da estação de 
Metrô, em especial, na conexão dos seus acessos com a 
Av. Tucuruvi;
• Requalificação das travessias de pedestres;
• Melhoria das condições de iluminação pública;
• Desestímulo ao uso de automóveis, articulando o 
transporte coletivo com modos ativos de transporte;
• Melhoria das conexões com o distrito do Jaçanã e com 
o Município de Guarulhos, com prioridade ao transporte 
coletivo;
• Garantia de espaço para a ampliação da oferta de 
serviços e equipamentos públicos;
• Atendimento às demandas por equipamentos de 
Assistência Social;
• Atendimento às demandas por equipamento de Cultura;
• Melhoria na assistência aos catadores de recicláveis 
(organização e apoio, quantificação e qualificação do tipo 
de material com que trabalham), pessoas em situação de 
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rua, crianças e adolescentes em situação de rua, e idosos;
• Incentivo à implantação de mercados populares com 
áreas para o comércio ambulante e usos complementares, 
observando-se a compatibilidade entre o equipamento, 
as instalações, o fluxo seguro de pedestres e as normas 
de acessibilidade. 

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

Atores Envolvidos
CET;SP TRANS;Ilume.EMTU;METRÔ.
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Descrição
O perímetro inicia-se  próximo ao cruzamento da Av. 
Engenheiro Caetano Álvares com a R. Conselheiro 
Moreira de Barros e segue em direção à Av. Parada Pinto. 
Engloba também importantes vias para a circulação da 
região, como Av. Direitos Humanos, Av. do Guacá e R. 
Ultramarino. 

Caracterização
O bairro do Lausane Paulista tem sua circulação 
estruturada pela R. Conselheiro Moreira de Barros, Av. 
Direitos Humanos, Av. do Guacá e R. Ultramarino. Grande 
parte da região possui declividade bastante acentuada, o 
que prejudica a circulação de pedestres e ciclistas e exige 
maiores gastos na construção dos imóveis, que dependem 
de fundações e estruturas mais sólidas e resistentes.

O bairro possui uso do solo predominantemente 

residencial horizontal. Desde 2007, com a inauguração 
do Santana Parque Shopping, a região tem passado 
por intensos processos de verticalização e valorização 
imobiliária, acarretando em graves problemas de 
congestionamento (em função do aumento na circulação 
de automóveis) e acesso a serviços, para a população de 
renda média e baixa.

As principais problemáticas do perímetro estão 
relacionadas às péssimas condições de circulação 
de pedestres e ciclistas. Vários cruzamentos de vias 
principais do bairro formam canteiros e ilhas perigosos 
para travessia. A sinalização semafórica atende o fluxo de 
veículos, mas não a totalidade dos fluxos de pedestres.

Alguns dos locais apontados como mais problemáticos 
são Av. Direitos Humanos com R. Cons. Moreira de Barros 
(onde não há faixa de pedestres); Av. Parada Pinto, entre 
R. Antônio Dias da Silva e R. Said Saad (onde não há locais 
seguros para travessia de pedestres); Av. Cons. Moreira 
de Barros (a qual não apresenta calçadas, em alguns 
pontos); Travessa Thomaz Gouveia Netto (há um escadão, 
apontado como deteriorado); R. Lacerda Marques com 
R. Francisco Ranieri (não há semáforo para pedestres nas 
travessias); entorno do Supermercado Andorinha.

Os movimentos de moradia possuem grande atuação na 
região, inclusive, explicitando a existência de um terreno 
dentro de uma ZEIS 3, na Av. Direitos Humanos, esquina 
com a Av. Dr. Francisco Ranieri, que não cumpre sua função 
social. A população também demanda a implantação do 
CEU Lausane, na Av. Direitos Humanos.

O perímetro contempla um terreno dentro de uma ZEIS 
(Zona Especial de Interesse Social) na Av. Direitos Humanos, 
esquina com a Av. Dr. Francisco Ranieri, demandado 
por diversos movimentos de moradia da região. Outra 
demanda específica da região e a implantação do CEU 
Lausane, também na Av. Direitos Humanos.

Dentro do perímetro há diversas nascentes e córregos, 
a grande maioria deles canalizado ou coberta por 
construções, acarretando em péssima qualidade 
ambiental. 

Objetivos
• Atender a demanda por equipamentos e serviços 
públicos sociais; 
• 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 ao transporte público e os vinculados às 
centralidades; 
• Promover a recuperação e conservação ambiental dos 
cursos d´água; 
• Melhorar a acessibilidade e mobilidade local; 
• Promover o atendimento habitacional e a regularização 
fundiária.   

Diretrizes
• Atendimento à demanda por educação técnica na 
região;
• Melhoria da arborização urbana;
• Redesenho das calçadas: melhoria na pavimentação, 
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continuidade do trajeto, largura, permeabilidade do solo, 
arborização etc.;
• Requalificação das travessias de pedestres;
• Melhoria das condições de iluminação pública;
• Desestímulo ao uso automóveis, articulando o 
transporte coletivo com modos ativos de transporte;
• Melhoria da acessibilidade para pessoas portadoras de 
necessidades especiais e/ou com mobilidade reduzida;
• Melhoria das condições de circulação dos ônibus;
• Fiscalização das construções no entorno de nascentes 
e córregos e monitoramento das condições dos cursos 
d’água;
• Garantia do direito à moradia adequada por meio da 
produção habitacional, de modo a reduzir a demanda 
existente. Destaque para terrenos delimitados como ZEIS-
2 e ZEIS-3 na Av. Dr. Francisco Ranieri;
• Implantação de um CEU, de modo a atender a demanda 
da população e reduzir a demanda por tal equipamento 
no distrito do Lausane. 

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

Atores Envolvidos
CET;Ilume.
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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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