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RESUMO 
 
 
 
 

As operações urbanas consorciadas são políticas públicas de caráter urbanístico que 

admitem a participação privada em sua engenharia, trazendo ao poder público recursos não 

correntes para consecução de intervenções de requalificação urbana. Tais operações têm se 

mostrado potencialmente relevantes para o município de São Paulo, em particular como 

alternativa de captação de recursos diante da crítica situação orçamentária, que acomete os 

governos locais de modo geral. Introduzidas a partir de instrumentos inovadores trazidos pelo 

Estatuto da Cidade e na ambiência institucional propiciada pela Constituição Federal de 1988, 

as operações urbanas consorciadas demandam, no entanto, para o pleno atingimento de suas 

potencialidades, avaliação que lhes ofereça as necessárias correções para consecução dos 

objetivos demandados pelo interesse público. Tomando a Operação Urbana Consorciada 

Água Espraiada como objeto de estudo, procedemos à avaliação desta política pública, em 

particular quanto ao alcance dos objetivos por ela propostos. Os resultados alcançados após o 

emprego de quase 90% dos recursos financeiros auferidos permitem inferir que o conjunto 

desses objetivos que propiciariam a requalificação urbana pretendida por esta política pública 

não foram ainda alcançados. 

 

Palavras chave: Administração Pública Municipal, Avaliação de Políticas Públicas, 

Operações Urbanas, Requalificação Urbana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 
 
 
 

The consortial urban operations are public policies of urban character that allows 

private participation in its engineering bringing to local government resources for achieving 

urban requalification. It has been shown to be potentially relevant to the municipality of São 

Paulo, in particular as an alternative of fundraising in the face of it’s criticall budgetary 

situation, which afflects local governments in general. Introduced by innovative instruments 

brought by the City Statute and in the institutional ambience provided by the Federal 

Constitution of 1988, the consortial urban operations demand, however, for the achievement 

of their full potential, evaluation that provides them necessary corrections in order to 

achieving the objectives demanded by public interest. Taking the Consortial Urban Operation 

Água Espraiada as an object of study, we proceeded to the evaluation of this public policy, in 

particular as to the scope of the objectives proposed by it. The results achieved after the 

employment of almost 90% of funds received allow infer that the set those objectives that 

would be conducive to upgrading required by this urban public policy have not yet been 

achieved. 

 

 Key words: Municipal Public Administration, Evaluation of Public Policies, Urban 

Operations, Urban Requalification 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

As operações urbanas consorciadas (OUC) vigentes no município de São Paulo têm o 

pressuposto de alcançar transformações urbanísticas através de ações configuradas nos 

instrumentos legais que as constituem a partir de recursos captados junto à iniciativa privada. 

Este trabalho trará à lume uma das OUC vigentes, a Operação Urbana Consorciada 

Água Espraiada (OUCAE), no intuito de confrontá-la quanto aos pressupostos de sua 

concepção frente aos resultados por ela alcançados após 15 anos de sua aprovação pela Lei 

13.260/2001, que a instituiu.  

A pergunta de pesquisa que nos conduzirá à avaliação desta política pública (PP) no 

âmbito deste estudo é: os objetivos de requalificação urbana propostos pela OUCAE foram 

alcançados, após 15 anos de sua vigência? 

Para bem entender a natureza da requalificação urbana sobre a qual vamos discorrer, é 

fundamental trazer à atenção o cenário que segue. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 85% da população 

brasileira se concentra em cidades (DIAS, 2016). Dados divulgados em 2017, relativos a 

2015, revelam que apenas 50,3% dos brasileiros têm acesso à coleta de esgoto; um pouco 

melhor, mais ainda não abrangente em sua totalidade, o abastecimento de água alcança 83,3% 

da população (SISTEMA NACIONAL DE SANEAMENTO, 2017).  

Conforme estudo divulgado pela Fundação João Pinheiro, em parceria com o 

Ministério das Cidades, o déficit habitacional cresceu 10% no Brasil no período 2010/2011, 

em nove metrópoles monitoradas pelo IBGE. Em São Paulo, o déficit habitacional cresceu 

expressivos 18,2% e o valor do aluguel subiu em média 97% de 2008 a 2014 (IBGE-FGV, 

2014). 

É também do IBGE pesquisa que revelou, em 2013, que 96,2% das cidades brasileiras 

não têm um plano de transporte público, o que equivale dizer que ao investir, o poder público 

pode fazê-lo mal. O circuito casa-trabalho-casa enfrentado por milhões de trabalhadores 

diariamente faz de São Paulo a cidade onde mais se perde tempo (IBGE, 2013). 

No tocante à áreas verdes, São Paulo apresenta um índice satisfatório, porém, com 

porções mal distribuídas, com bairros periféricos e a região central apresentando cenários 

cinzentos (VIEIRA, 2016). 

Para o âmbito do quanto este estudo pretende abarcar, as políticas públicas, e dentre 

elas aquelas de caráter urbano, convém pontuar preliminarmente a tendência da concentração 
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populacional brasileira nas cidades, particularmente nos grandes centros, como é o caso de 

São Paulo, nosso foco. Embora se configure uma cidade diferenciada no cenário nacional 

relativamente a índices de coleta e tratamento de esgotos e abastecimento de água, São Paulo 

convive com quilômetros de córregos a céu aberto sobre os quais famílias se debruçam em 

moradias precárias. E somado ao grande desafio do déficit habitacional, também pontuamos 

que esta cidade convive com outro drama que vem sendo enfrentado com um roteiro de 

capítulos muitas vezes desconectados, entre estado e município, na área do transporte 

coletivo: parcialmente devido à escassez de recursos,  mas sobretudo, de um planejamento 

que não tenha como critério de tomada de decisões o viés político partidário dos gestores 

eleitos em cada uma dessas esferas. Um melhor acesso a áreas verdes e sua devida gestão 

integram igualmente o cenário da urbe sobre o qual vamos nos ater. 

Mas é necessário trazer mais um elemento, fundamental, à consideração: os recursos 

disponíveis para investimentos nas áreas acima referidas, descontados os valores já 

comprometidos no orçamento dos municípios com despesas obrigatórias como folha de 

pagamento e rolagem de dívidas, impactam decisivamente o poder de intervenção do Estado 

sobre as distorções que o desenvolvimento urbano desordenado impinge de forma mais 

contundente a grandes cidades como São Paulo. 

Tendo já sinalizado que este estudo pretende lançar um olhar sobre políticas públicas 

de caráter urbano e agregando, por fim, o ingrediente fundamental da fonte de recursos (falta 

de capacidade de investimento do poder público) para implementar políticas voltadas à 

requalificação do espaço urbano, estreitamos o foco desta abordagem apontando para políticas 

públicas que trazem em sua engenharia o parceiro privado como principal provedor de 

recursos: as OUC. 

Inicialmente será trazido o contexto histórico/normativo que propiciou o aparecimento 

das OUC, para então apresentarmos a OUCAE, o que nos permitirá conhecer melhor como 

funciona este instrumento urbanístico. 

Na sequência nos deteremos na avaliação desta OUC, aprovada por lei há 15 anos, de 

modo a inferir se os objetivos por ela formulados, que vão ao encontro das necessárias 

correções das distorções que se fazem sentir nos grandes centros urbanos no tocante às 

questões apontadas no início desta introdução, têm sido alcançados. 
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2. METODOLOGIA 

 

 

Foram utilizados na elaboração deste estudo informações oriundas de material 

bibliográfico relacionado a elaboração de políticas públicas, em especial em sua avaliação, 

planejamento urbano, estudos urbanos da área de implantação da Operação Urbana Água 

Espraiada ao longo da década de 1990 e em 2001, todos referenciados ao final do trabalho. 

Este material embasou a discussão teórica sobre o tema.  

Serão trazidos ao texto os marcos regulatórios que legitimam as ações e políticas do 

poder público que convergiram na implantação da OUCAE. 

Também foram utilizadas informações disponíveis no site da São Paulo Urbanismo, 

empresa da Prefeitura do Município de São Paulo. 

E para o desenvolvimento do trabalho, sobretudo no tocante às questões afetas à 

OUCAE, a vivência da autora como arquiteta e urbanista/ funcionária da Empresa Municipal 

de Urbanização (EMURB), atual São Paulo Urbanismo no ambiente da gestão das operações 

urbanas do município de São Paulo foi de particular relevância, como fonte primária. 

Fontes secundárias foram igualmente oportunas: dissertações, teses e artigos que, 

como as demais fontes de dados, seguem discriminados ao final, em ‘Referências 

Bibliográficas’. 

 

 

3. CONTEXTO DO SURGIMENTO DAS OPERAÇÕES URBANAS 

CONSORCIADAS 

 

 

Alguns aspectos foram determinantes para o surgimento das OUC enquanto 

alternativa de ação do poder público para responder a demandas relacionadas ao 

desenvolvimento urbano, em particular no tocante à necessária requalificação do espaço na 

escala  da cidade. 

Marcos legais que conferiram aos municípios a ampliação de sua autonomia política, 

administrativa e financeira, e a competência exclusiva de organização territorial (Constituição 

Federal de 1998 (CF/88), e Lei Federal 10.257/2001 - Estatuto da Cidade (EC/01)), somados 

à instrumentos urbanísticos inovadores como o solo criado, propiciaram ao poder público 
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local dispor de uma alternativa de intervenção através de políticas públicas de caráter urbano 

que permitiriam enfrentar problemas de infraestrutura, habitação e transporte, entre outros, 

sem impactar o tesouro municipal mediante participação de investidores privados. 

Na CF/88 a política urbana integra o âmbito da ordenação econômica e financeira do 

Estado. Fica ali explicitado que a política de desenvolvimento urbano deve ser executada pelo 

poder público municipal, abarcando a ordenação do pleno desenvolvimento das funções 

sociais da cidade e a garantia do bem-estar de seus habitantes1. É atribuída ao poder local a 

competência de realizar a política de desenvolvimento urbano, traduzida pelo Plano Diretor 

em  municípios mais populosos.  

A legitimação da participação social na gestão pública foi trazida para o texto da 

CF/88, assim entendido já a partir de seu artigo 1º: “Todo o poder emana do povo”, dos 

instrumentos previstos no artigo 14 (plebiscito, referendo e iniciativa popular), e no inciso XII 

do artigo 29, que traz como preceito a ser atendido a “cooperação das associações 

representativas no planejamento municipal ”.  

O município, ente federativo, passa a ser regido por lei orgânica própria, ampliando 

sua autonomia política, administrativa e financeira, numa clara inflexão para a 

descentralização governamental, com a previsão da participação social. Na Lei Orgânica do 

Município de São Paulo, esta participação aparece explicitada em seu artigo 2º, inciso II: “A 

organização do Município observará os seguintes princípios e diretrizes: [...] II - a soberania e 

a participação popular”. 

Embora a CF/88 tenha trazido ao alcance dos municípios a necessária legitimação para 

ações no âmbito do desenvolvimento urbano já a partir do final dos anos 1980, apenas na 

abertura do século XXI passam a ser utilizados instrumentos preconizados para 

implementação de políticas de reordenamento urbano. Até então, a ação municipal via 

dispositivos legais era voltada para uma escala imprópria para correção de disfunções 

decorrentes de um adensamento das cidades, que no ano 2000 comportava quase 80% da 

população brasileira: 

 

"É certo que o país já dispunha de vários instrumentos jurídicos, forjados na 
Constituição Federal de 1988, para tratar dos assuntos relativos ao meio ambiente e 
ao desenvolvimento econômico e social, no que se refere às instâncias 
democráticas de representação, aos direitos políticos e aos direitos de moradia, e 
até mesmo ao cumprimento da função social da propriedade. Entretanto, é somente 
quando o contingente de brasileiros vivendo em cidades supera a marca de 80% 

                                            
1 CF/88, artigos 30 e 182 
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que se passa a delinear um contexto jurídico-institucional adequado ao trato das 
questões urbanas. Até então, a legislação municipal dedicava-se mais às relações 
internas – à propriedade, ao lote urbano ou ao edifício – por meio dos códigos de 
obras ou legislação sanitária, pouco se atendo às questões do crescimento e do 
desenvolvimento urbano, dos direitos sociais e dos interesses coletivos próprios da 
formação urbana. Eram as políticas e programas setoriais de infraestrutura ou os 
regulamentos das relações trabalhistas que propriamente orientavam o 
desenvolvimento urbano, geralmente cercados de ambiguidades e indefinições 
quanto às instâncias de atuação dos agentes públicos, o que também, não raro, se 
refletia nos organismos de apoio, pesquisa e informação de interesse público." 
(KATO; ZIONI; BRUNA, 2010, p. 60/101). 

 

Treze anos após a CF/88, o EC/01 traz o arcabouço legal que permitirá ao poder 

público local ajustar a escala de ação das políticas públicas à requalificação urbana, contando 

com a participação social e também com a participação privada no financiamento das ações 

necessárias, alternativa de suma importância dentro de um contexto de baixo poder de 

investimento do poder público. 

 

"Os instrumentos do Estatuto da Cidade podem ser caracterizados como de indução 
do desenvolvimento urbano, de regularização fundiária, de financiamento das 
políticas urbanas e de democratização da gestão das cidades. (KATO; ZIONI; 
BRUNA, 2010. P. 64/101)." 
 

É nessa ambiência institucional que passam a ser adotadas como políticas públicas de 

caráter urbano no município de São Paulo, as OUC. 

 

 

3.1 APRESENTANDO AS OPERAÇÕES URBANAS CONSORCIADAS 

 

 

Além do contexto jurídico-institucional referido no item anterior, para o surgimento 

das operações urbanas consorciadas foi necessária a convergência temporal de dois fatores 

imprescindíveis: a criação de um instrumento urbanístico denominado solo criado  e o sempre 

presente (portanto, nem tão temporal assim) desafio da crise fiscal e consequente escassez de 

recursos orçamentários correntes do poder público. 

Poderíamos sumarizar o instrumento solo criado da seguinte maneira, sobretudo para 

nosso propósito neste trabalho: trata-se da porção de construção que vai além do permitido 

pela legislação municipal de parcelamento, uso e ocupação do solo vigente no município para 

todos os lotes: se o total de construção permitido em determinada zona de uso para o lote 
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equivale a uma vez a área do terreno em metros quadrados, o que vai além disto é o chamado 

solo criado. 

Incorporando o conceito do solo criado, as operações urbanas surgem como alternativa 

de ação governamental para responder a demandas relacionadas ao desenvolvimento urbano 

num ambiente institucional onde sempre se faz presente o desafio de crises fiscais e 

consequente escassez de recursos orçamentários. 

A partir de estudos e projetos urbanísticos que resultam em ‘programas de 

intervenções’ ou ‘programa de investimentos’ públicos, devidamente legitimados no escopo 

de uma lei que as regulamenta, surgem na cidade de São Paulo na década de 1990 as 

primeiras operações urbanas (ainda não consorciadas): Faria Lima (1995), Água Branca 

(1995) e Centro (1997). Pessoas físicas ou jurídicas interessadas em construir além do 

coeficiente de aproveitamento permitido pela Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo 

(LPUOS) vigente poderiam fazê-lo mediante pagamento de contrapartida em dinheiro, 

obedecidos os regramentos pertinentes a cada operação urbana, conforme contido nos 

dispositivos legais que as regulamentaram. Os recursos obtidos pela municipalidade seriam 

destinados à consecução das obras e serviços (o programas de intervenções ou programa de 

investimentos)  que integravam a lei.   

Como consequência da aprovação do EC, as operações urbanas passaram a ter o 

caráter de consorciadas: diferentemente do que ocorria com as operações urbanas até então 

vigentes, as novas operações urbanas deveriam agora ter o acompanhamento de um grupo de 

gestão composto por representantes de órgãos públicos e sociedade civil, com participação 

ativa na implantação de suas diretrizes, conforme aprovadas em lei. Já a contrapartida aos 

benefícios solicitados pela iniciativa privada, não seriam mais pagos em espécie, mas em 

títulos obtidos em leilões realizados na Bolsa de Valores: os Certificados de Potencial 

Adicional de Construção, CEPAC. Ao vender determinada quantidade de títulos suficientes 

para financiar a execução de obras cujo valor é previamente estimado, o poder público aufere 

valores em volume muito maior e mais rapidamente do que o anterior modelo de outorga 

onerosa fazia, quando então o valor da contrapartida era obtido caso a caso, por ocasião da 

aprovação das propostas. 

A engenharia a que chamamos OUC reveste-se de caráter de uma parceria público-

privada. Assim, fomentar o interesse da participação da iniciativa privada torna-se parte 

fundamental da operação.  
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Quando pensamos em possibilidades de construir além do que normalmente a lei de 

uso e ocupação do solo do município nos permite, bem como na possibilidade de termos 

também acesso a parâmetros urbanísticos não permitidos para determinados locais (como por 

exemplo, gabarito de altura da edificação, recuos obrigatórios e mudança de uso – residencial 

para comercial, por exemplo), que hoje também são possíveis de se obter a partir das leis das 

OUC, podemos pressupor que o mercado imobiliário e as pessoas físicas se mostrariam ávidas 

por participar nesse jogo. 

No entanto, há porções da cidade em que a engenharia das OUC não funcionaria, caso 

nesse recorte em particular não se observem os requisitos de suficiente atratividade ao 

mercado imobiliário.  

De modo que, aliado a uma proposta urbanística para determinado recorte urbano, 

resultado de estudos que apontam a necessidade de requalificação através de uma série de 

obras de infraestrutura urbana, moradia e até equipamentos públicos, devem igualmente ser 

acrescentados estudos de viabilidade econômica, capazes de apontar se o solo criado dentro 

desse recorte será atrativo à iniciativa privada o suficiente como contrapartida aos 

investimentos necessários em forma de intervenções urbanísticas de requalificação, e, não 

menos importante, deve ser juntado estudo de capacidade de suporte capaz de dizer se a 

infraestrutura urbana ali disponível (água, luz, esgoto, vias, transporte público), somada 

àquela a implantar, será suficiente para absorver o adensamento construtivo e populacional 

que a OUC pretendida propiciará.2 

Uma OUC em potencial demandará como elementos basilares para sua efetivação: 

projeto urbanístico, estudo de viabilidade econômica, Estudo de Impacto Ambiental – EIA e o 

Relatório de Impacto ao Meio Ambiente – RIMA. 

Na sequência vêm os arranjos junto à Comissão de Valores Mobiliários – CVM para 

emissão de títulos, a obtenção do licenciamento ambiental, o projeto de lei (PL) a ser enviado 

para aprovação da Câmara Municipal, contendo o programa de intervenções, o estoque 

adicional de construção ofertado, bem como os parâmetros urbanísticos compráveis, o 

perímetro urbano claramente definido (o recorte da cidade) dentro do qual valerão as regras, 

além da previsão de constituição do Grupo de Gestão da OUC, com representantes tanto do 

poder público quanto de entidades civis organizadas. 

Posto isso, podemos agora sumarizar nossa PP sob a forma de OUC conforme segue:  

                                            
2 O estudo de capacidade de suporte  será fundamental para obtenção do licenciamento da OUC, 
integrando o Estudo de Impacto Ambiental – EIA e o Relatório de Impacto ao Meio Ambiente – RIMA. 
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• A  partir de estudos urbanísticos prévios é apontado determinado perímetro da 

cidade onde se verifica a existência de vários problemas que afetam a coletividade 

(saneamento, drenagem, circulação viária, carência de áreas verdes, habitações 

subnormais em áreas de risco, etc.); 

• Tal perímetro, onde se desejam executar ações de transformação urbana, também é 

objeto de estudo no tocante à sua potencialidade (atratividade) ao investidor 

privado (mercado imobiliário); 

• Constatado o potencial de atratividade ao investidor privado, os estudos e 

proposições convergem para um PL contendo as intervenções necessárias, de 

acordo com a proposta urbanística, a quantidade de metros quadrados a ofertar ao 

Mercado como potencial adicional de construção (é o chamado estoque da OUC), 

quais são os parâmetros urbanísticos passíveis de obtenção, quantos títulos serão 

ofertados ao longo da vida dessa OUC, a descrição do perímetro onde as exceções 

à LPUOS serão possíveis – que é o próprio perímetro da OUC, quais serão as 

entidades civis organizadas e órgãos públicos que comporão o Grupo de Gestão 

que, sob a coordenação do órgão público designado (hoje a São Paulo Urbanismo), 

fará a gestão dessa OUC; 

• O valor auferido pelo poder público nos leilões realizados é utilizado para 

consecução de obras e serviços constantes do Programa de Intervenções da lei que 

rege a OUC, bem como para atendimento das eventuais exigências impostas pela 

Licença Ambiental que autoriza seu funcionamento, devidamente acompanhado 

pelo Grupo de Gestão instituído pela lei. 

O regramento das OUC é, portanto, estabelecido nas leis que as aprovam e passam a 

reger. Em conformidade com o artigo 33 do EC/01 tais leis devem conter, no mínimo, os 

seguintes elementos: 

 
 

I. definição da área a ser atingida; 
II. programa básico de ocupação da área; 

III. programa de atendimento econômico e social para a população diretamente 
afetada pela operação; 

IV. finalidades da operação; 
V. estudo prévio de impacto de vizinhança; 

VI. contrapartida a ser exigida dos proprietários, usuários permanentes e 
investidores privados em função da utilização dos benefícios previstos nos 
incisos I e II do §2º do art. 32 desta Lei; 

VII. forma de controle da operação obrigatoriamente compartilhado com 
representação da sociedade civil. 
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3.2  A OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA ÁGUA ESPRAIADA 

 

 

Embora os estudos urbanísticos desta operação urbana remontem em grande parte à 

década de 1990, ela só viria a concretizar-se como tal em 2001 mediante aprovação da Lei 

13.260. E em razão das alterações introduzidas pelo EC/01, sancionado naquele mesmo ano, a 

OUCAE foi a primeira operação urbana a viger no formato consorciada: seu funcionamento 

pressuporia o pagamento às exceções da LPUOS em títulos (CEPAC), adquiridos em leilões 

realizados na Bolsa de Valores, e não em outorga onerosa em espécie, proporcionando a 

captação de recursos em maior volume para a consecução do Programa de Intervenções 

delineado no corpo da Lei 13.260/2001, como já referido; como novidade maior, haveria um 

Grupo de Gestão composto por membros da sociedade civil e dos órgãos do governo para 

acompanhar todos os atos relativos à implantação desta operação urbana, sob a coordenação 

da então EMURB (atual São Paulo Urbanismo). Mas até a sua aprovação como OUC em 

2001, foram vários estudos e propostas de PL que, embora formulados, não chegaram à 

aprovação na Câmara Municipal. 

A biblioteca da São Paulo Urbanismo dispõe de material que remonta ao período dos 

estudos urbanísticos da região objeto desta operação urbana no início da década de 1990. O 

diagnóstico de então apontava: 

 

 
"[...] a região sofre até hoje os reflexos do projeto não concretizado do 
Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de São Paulo – DER de implantar 
o pequeno anel viário que faria a ligação entre as marginais dos rios Pinheiros e 
Tietê [...] No início dos anos 70 o DER realizou no trecho entre o Rio Pinheiros e a 
Avenida Washington Luiz uma série de desapropriações tendo em vista a 
implantação do primeiro anel. Como a obra não teve sequência em sua implantação 
e a largura da faixa era muito grande, esta intervenção agravou a situação da área, 
que já era prejudicada pela existência do córrego não canalizado [...] A presença de 
invasões e o aumento da população favelada passaram a representar um acréscimo 
aos problemas sociais ali existentes." (EMURB/SEMPLA/SVP/CET-SMT, 1990, 
p.3) 
 
 

A sumária descrição a seguir dá melhor entendimento ao objetivo das propostas 

urbanísticas para a região do que viria a ser a atual OUCAE àquela altura, conforme indicava 

a exposição de motivos de uma tentativa de PL minutado:  
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"[...] captação de recursos da iniciativa privada para implantação de obras de 
saneamento do córrego Água Espraiada, implantação de sistema viário e do 
sistema de drenagem da região e construção de unidades habitacionais de interesse 
social para a população favelada hoje residente ao longo do córrego." 
(EMURB/SEMPLA/SVP/CET-SMT, 1990, p.49) 

 

Ao longo dos anos vários estudos se sucederam, via de regra acompanhados de 

minutas de projetos de lei, que até dezembro de 2001, no entanto, não chegaram a se 

configurar numa operação urbana legalmente constituída.  

Percorrendo essas tentativas, constata-se homogeneidade de propostas no tocante às 

necessárias obras de saneamento, drenagem, reassentamento das famílias nos diversos núcleos 

de favelas ao longo do córrego Água Espraiada, sistema viário, transporte coletivo e áreas 

verdes.  

O perímetro dentro do qual se permitiria adensamento construtuivo mediante 

contrapartida à municipalidade,  no entanto,  foi alvo de variação ao longo da década de 1990.  

A inclusão de porções além do Rio Pinheiros, setor hoje integrante da OUCAE com o 

nome de Marginal Pinheiros, aparece em 1993 (EMURB, 1993), sendo posteriormente 

suprimido, voltando a aparecer no PL enviado pelo Executivo à Câmara em 2001, naquele 

que viria a ser a Lei 13.260/2001. Também não haviam nos perímetros inicialmente propostos 

as porções hoje configuradas como os Setores Berrini e Chucri Zaidan, que chegam 

respectivamente até à Av. dos Bandeirantes e João Dias, ficando o perímetro restrito às ruas e 

avenidas paralelas à atual Av. Jornalista Roberto Marinho (como Rua Guararapes/ Jesuíno 

Maciel e Avenida Morumbi/ Rua Joaquim Nabuco), com variações em ambos os lados que 

ora estreitavam o perímetro, ora o expandiam. Também não havia, sobretudo nas propostas 

iniciais, a intenção de atingir a Rodovia dos Imigrantes, tal qual acabou se configurando na lei 

aprovada em 2001, limitando o perímetro, em geral, até a Avenida Armando de Arruda 

Pereira, no extremo oposto ao Rio Pinheiros.  
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Em agosto de 2000, com a participação de consultores, a EMURB formula novo PL 

com perímetro superior àqueles desenvolvidos ao longo da década de 1990, fechando um 

polígono que tinha por limites a Avenida dos Bandeirantes, a Rodovia dos Imigrantes, as 

avenidas Roque Petroni/ Prof. Vicente Rao/ Vereador João de Luca/ Cupecê, e a Marginal do 

Rio Pinheiros, sem no entanto cruzar para a outra margem do rio. Esta versão já pressupunha 

a participação de entidades representativas da sociedade civil no sistema de gestão da 

operação urbana. No entanto, a participação da sociedade civil de forma institucionalizada na 

lei através de um grupo de gestão ainda não estava prevista nesse PL, e ocorreria apenas após 

a aprovação do EC/01. (EMURB, 2000) 

O ano de 2001 trouxe mudança na gestão municipal, e com ela uma nova proposta de 

PL é formulada já ao final do primeiro ano dessa nova gestão, substituindo o PL do ano 

anterior. Em outubro, documento contendo proposta assinada pelo arquiteto Paulo Bastos 

explicita os principais pontos que integrarão esse PL que finalmente se transformará na ora 

vigente Lei 13.260/2001, que rege a OUCAE (EMURB, 2001). Ali se preconizava redução do 

perímetro da operação em relação à proposta anterior de 2000 retro mencionada e a 

FIGURA 1 - INSERÇÃO DO PERÍMETRO DA OUCAE NA MALHA URBANA 
Em destaque, perímetro da OUCAE conforme delineado na Lei 13.260/2001.  
Fonte: elaboração própria com base na Lei 13.260/2001 sobre imagem constante da apresentação da  30ª 
Reunião Ordinária do Grupo Gestor da OUCAE (disponível no site da SP Urbanismo) 
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configuração do Setor Chucri Zaidan, levando o perímetro até à Avenida João Dias; também 

se configurava o Setor Berrini, mantendo o limite com a Avenida dos Bandeirantes; a 

conexão Marginal Pinheiros até a Rodovia dos Imigrantes; e o retorno de porção além do rio, 

com a designação de Setor Marginal Pinheiros (vide Figura 1). 

Encaminhado pelo Executivo à Câmara Municipal em novembro de 2001, este PL 

recebe o número 656. Após discussões, emendas, audiências e contribuições, seu formato 

final é aprovado na Lei 13.260/2001. O perímetro, por fim, contemplou o quanto apresentado 

pelo arquiteto Paulo Bastos, com algumas pequenas alterações.  

O perímetro da OUCAE foi dividido em 7 setores,  e a razão desse fracionamento é 

assim justificada no artigo 2º da Lei 13.260/2001: 

 
"Com o objetivo de tratar de forma diferenciada as desigualdades existentes na 
região e privilegiando as funções urbanas relacionadas com a distribuição espacial 
da população, das atividades econômicas e sociais, da oferta de infra-estrutura e de 
serviços urbanos [...]."  
 

 
 Estes são os 7 setores da OUCAE: Brooklin, Berrini, Marginal Pinheiros, Chucri 

Zaidan, Jabaquara e Americanópolis, este último não dispondo de estoque adicional de 

construção, apresentando a peculiaridade de destinar-se a empreendimentos habitacionais de 

interesse social. Há pequenos perímetros esparsos dentro do perímetro maior, sobretudo no 

Setor Americanópolis, chamados de Setor Zeis, que funcionariam segundo normativa 

específica do município, atinente a empreendimentos habitacionais de interesse social.  

Excetuando-se os setores Americanópolis e Zeis, a lei propicia oferta de determinado 

estoque de metros quadrados de construção acima do coeficiente de aproveitamento básico da 

zona em que os lotes urbanos se inserem. Para obtenção da metragem necessária à consecução 

de seu empreendimento na OUCAE, o investidor deverá pagar em títulos previamente obtidos 

em leilões prévios na Bolsa de Valores. A equivalência de valor de troca de títulos por metros 

quadrados ou parâmetros urbanísticos varia de setor para setor. 

A Lei 13.260/2001 institucionalizou a gestão partilhada da OUCAE mediante 

representação paritária de órgãos públicos e entidades da sociedade civil organizada. Por parte 

da sociedade civil participam representantes das entidades Movimento Defenda São Paulo, 

Instituto de Arquitetos do Brasil, Instituto de Engenharia, Associação Paulista de 

Empreiteiros de Obras Públicas, Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e 

Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo, Ordem dos Advogados 
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do Brasil, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, União dos Movimentos de Moradia 

e Associação de Moradores das Favelas perímetro OUCAE. Pelo lado do poder público, os 

representantes são oriundos das Secretarias Municipais de Urbanismo e Licenciamento, 

Fazenda, Mobilidade e Transportes, Verde e Meio Ambiente, Habitação, Serviços e Obras, e 

também as Prefeituras Regionais de Santo Amaro e Jabaquara. A São Paulo Urbanismo 

participa e coordena o Grupo (a designação dos órgãos públicos foi atualizada para a 

denominação vigente). 

Como também já visto, os valores auferidos nos leilões são destinados à consecução 

das obras do Programa de Intervenções da lei, cujo fito é requalificar urbanisticamente toda a 

região onde se situa o perímetro da OUCAE, cujos efeitos benéficos se estendem a toda 

cidade.  

As intervenções trazidas ao programa de intervenções da Lei 13.260/2001 abarcam em 

grande medida o quanto já vinha sendo preconizado pelos estudos desenvolvidos na EMURB 

ao longo da década de 1990. Estas são as principais intervenções: 

• Prolongamento da Av. Jorn. Roberto Marinho: a partir do ponto onde as obras foram 

entregues na década de 1990 (proximidades da Av. Dr. Lino de Moraes Leme) até a 

Rodovia dos Imigrantes, saneando toda a porção de fundo de vale que permanecia 

ocupada pelo córrego Água Espraiada, permeada por núcleos de favelas, com remoção 

dos moradores atingidos pelas obras para unidades habitacionais a serem construídas 

com recursos da OUC dentro do próprio perímetro (cadastro posterior da Secretaria da 

Habitação revelou tratarem-se de cerca de 8,5 mil famílias); o prolongamento da 

avenida seria ladeado por generosas porções de áreas verdes, e nas proximidades da 

Av. George Corbusier a ligação até a Rodovia dos Imigrantes venceria a elevação 

existente através de um túnel de 400m;  

• Vias Locais do Brooklin: o trecho do Brooklin deverá ser dotado de uma espécie de 

alargamento da Av. Jorn. Roberto Marinho de modo a acomodar vias locais de trânsito 

e permitir que o tráfego de passagem flua mais livremente; 

• Passagens em desnível: transversais à Av. Jorn. Roberto Marinho, permitiriam fluxo 

contínuo de veículos pela avenida, sem interrupção semafórica. São 8 passagens 

elencadas, entre elas a Av. Santo Amaro e a Av. George Corbusier; 

• Pontes: complexo viário com pontes sobre o Rio Pinheiros na direção da Av. Jorn. 

Roberto Marinho (trata-se daquela que viria a ser a Ponte Octavio Frias Filho, a Ponte 

Estaiada); 
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• Prolongamento da Av. Chucri Zaidan até a Av. João Dias; 

• Provisão de habitação de interesse social (HIS): unidades habitacionais produzidas 

dentro do perímetro da OUCAE para reassentamento definitivo de famílias moradoras 

de favelas atingidas pelas obras das intervenções da operação urbana; 

 

O atendimento às recomendações e exigências da Licença Ambiental (LAP) da 

OUCAE trouxe para dentro do escopo das obras quantidades de áreas verdes a serem providas 

e transporte coletivo, entre outras ações. Assim, no tocante ao transporte coletivo, passaram a 

onerar o orçamento da OUCAE repasses para execução do corredor de ônibus na Av. Luis 

Carlos Berrini e para a execução das obras da Linha 17 Ouro Monotrilho, da Companhia do 

Metropolitano de São Paulo (Metrô). Quanto às áreas verdes, é proposta a criação do Parque 

Chuvisco, na área da antiga Fundação Ruben Berta. Foi também trazida na LAP a necessidade 

de uma nova ponte sobre o Rio Pinheiros, entre as existentes pontes Morumbi e João Dias. A 

LAP da OUCAE foi emitida em 2003. 

Em 2011, entendendo necessário alterar a proposta de projeto do prolongamento da 

Av. Jorn. Roberto Marinho, o Executivo encaminha à Câmara Municipal PL contendo 

reconfiguração dessa intervenção. Nela, a ligação até à Rodovia dos Imigrantes se daria via 

túnel já a partir das imediações da Av. Hélio Lobo. Com o tráfego de passagem direcionado  

para um túnel extenso (cerca de 2,4 quilômetros), a superfície seria transformada num grande 

parque linear, com córrego devidamente saneado, ladeado por vias locais de acesso aos 

bairros lindeiros. Esta nova configuração é aprovada e fica configurada na Lei 15.416/2011, 

que altera parcialmente a Lei 13.260/2001, ainda mantida naquilo que não afronta esta mais 

recente. 

O total de estoque disponibilizado pela lei esgotou-se para todos os setores, exceto 

para o Setor Jabaquara, onde ainda permanecem praticamente intocados os 500 mil metros 

quadrados ofertados conforme a lei. O que significa dizer que essa região ainda não se tornou 

atrativa ao mercado imobiliário, entre outras razões porque as obras programadas para aquela 

porção da OUCAE ainda estão praticamente iniciadas e longe de acabar. Esta questão será 

abordada no tópico “OUCAE COMO POLÍTICA PÚBLICA DE CARÁTER URBANO: 

AVALIAÇÃO”. 

Quanto aos títulos, dos 3.750.000 CEPAC aprovados por lei, foram leiloados até agora 

3.254.899. Há um saldo disponível para leilão, portanto, de 359.001 títulos. Ressate-se que 

também há uma quantidade de títulos já adquiridos pelos investidores e que ainda não foram 
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utilizados, devendo consumir estoques disponíveis quando da vinculação em áreas onde isso 

for possível (cerca de 161 mil CEPAC). 

A indisponibilidade de estoques nos setores mais atrativos e a necessidade de recursos 

para finalizar as obras previstas (como aquelas em andamento no Setor Jabaquara, que podem 

elevar sobremaneira sua atratividade aos empreendimentos privados na região e consumir 

seus estoques amplamente disponíveis) moveu o Executivo a enviar novo PL à Câmara 

Municipal3 prevendo a liberação  dos estoques máximos dos Setores Chucri Zaidan, Marginal 

Pinheiros, Brooklin e Berrini, que de acordo com a Lei 13.260/2001, seriam travados quando 

a somatória geral dos estoques destes setores atingisse 3.250.000 metros quadrados,  ora já 

alcançados4.  

Convém informar que houve manifestação favorável a respeito do quanto proposto 

nesse PL por parte da CVM e também por parte do órgão que emitiu a LAP da OUCAE, 

posto que o licenciamento emitido em 2003 já havia sido expedido com a expectativa final de 

adicional de construção total = 4.350.000 metros quadrados. Portanto, de acorodo com o 

proposto no PL, 1.100.000 metros quadrados voltam a ser disponibilizados nesses setores, 

além do estoque já consumido.  

 

4. OUCAE COMO POLÍTICA PÚBLICA DE CARÁTER URBANO: AVALIAÇÃO 
 

"Em suas diretrizes gerais, o Estatuto da Cidade reafirma a garantia do direito a 
cidades sustentáveis, entendido como direito à terra urbana, à moradia, ao 
saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte, aos serviços públicos, 
ao trabalho e ao lazer, e à gestão democrática participativa. A institucionalização 
de parcerias entre os setores público e privado propõe medidas de correção das 
distorções sociais do crescimento urbano, incorporando a existência de conflitos e 
disputas desiguais no interior da sociedade, e promove a ordenação e o controle do 
uso do solo urbano de modo a evitar a retenção especulativa dos imóveis e 
distorções entre a capacidade e a real utilização de cada parcela da cidade. Isso 
induz usos incompatíveis e seus efeitos sobre o mercado imobiliário, além de 
efetivar a regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas pelas 
populações de baixa renda." (KATO; ZIONI; BRUNA, 2.010, p. 55). 
 

Historicamente, as OUC não foram concebidas no âmbito do poder público paulistano 

de modo a contemplar, em quaisquer de suas etapas – concepção (formulação), 

regulamentação e implementação, um processo de avaliação que permitisse retroalimentar 

esta PP de caráter urbano, de modo a trazer sua execução cativa aos limites da eficiência, 

                                            
3 PL nº 722/2015 – disponível em: 
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/desenvolvimento_urbano/sp_urbanismo/ar
quivos/ouae/PL_722_2015_chucri_cmsp_17_12_2015.pdf>. Acesso em 10/07/2017. 
4 Estoque total individual de cada Setor, conforme Lei 13.260/2001: vide Lei 13.260/2001, artigo 9º. 
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eficácia e efetividade. Não há, no elenco dos atores envolvidos desde sua concepção, uma 

atribuição de papéis destinados a esse mister. 

 
"A escala, as variáveis e o tempo de implementação envolvem diversos agentes na 
viabilização de uma operação urbana. Assim, a gestão de todo o processo de 
formulação e avaliação deve conter um “desenho administrativo” e de participação 
que dê conta dessa complexidade." (BERNARDINI; MONTANDON, 2010, p. 95) 

 

Em seu trabalho, Marta Arretche traz à lume a diferença potencial entre os objetivos 

inicialmente propostos por projetos de interesse público e seus resultados uma vez levados a 

cabo tais projetos:  

 
"[...] na gestão de programas públicos é grande a distância entre os objetivos e o 
desenho de programas, tal como concebido por seus formuladores originais, e a 
tradução de tais concepções em intervenções públicas, tal como elas atingem a 
gama diversa de seus beneficiários e provedores." (ARRETCHE, 2001p. 45)  

 

Após quase 15 anos de regulamentação e 12 anos efetivo funcionamento (o hiato se 

deve a questões relacionadas ao licenciamento ambiental, emitido apenas em 2003 e outras 

questões judiciais pendentes resolvidas no mesmo ano), a OUCAE já promoveu 17 leilões de 

títulos, os CEPAC, divididos em 5 Distribuições. Cada Distribuição é um pacote com 

determinadas obras e serviços do Programa de Intervenções, cuja estimativa de custo de 

execução corresponderá ao número de CEPAC a ser ofertado ao mercado imobiliário, para 

financiá-las. O último leilão ocorreu em 14/06/2012. Naquela ocasião o valor de cada CEPAC 

foi de R$ 1.282,00. Foram ofertados naquele leilão 900 mil títulos, dos quais foram 

arrematados 760.338 CEPAC, gerando uma receita líquida de R$ 974.753.316. Desde o 

primeiro leilão de CEPAC, ocorrido em 20/07/2004, a OUCAE arrecadou cerca de R$ 3,8 

bilhões de reais, e os valores já investidos nas intervenções estabelecidas pela lei chegam a R$ 

3,4 bilhões de reais (conforme site da SÃO PAULO URBANISMO, em julho/2017). 

O escopo do programa de intervenções da OUCAE formulado para promover a 

requalificação urbana da região apresenta obras já entregues, outras em andamento e algumas 

ainda não iniciadas (dentre estas, algumas ainda não licitadas). 

A situação dessas obras assim se apresenta, em agosto de 20175: 

Obras entregues: 

                                            
5 Informações extraídas das apresentações das reuniões do Grupo Gestor da OUCAE. Disponível no 
site da São Paulo Urbanismo: 
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/urbanismo/sp_urbanismo/operacoes_urbanas/agu
a_espraiada/index.php?p=19600>  



23 
 

 
 

• Ponte Octávio Frias Filho 

• Ponte Laguna 

• HIS: 778 unidades habitacionais entregues nos conjuntos Jardim Edite I e II, 

Corruíras, Iguaçu, Gutemberg, Área 3 e Área 18 

• Áreas Verdes – Parque Chuvisco (entrega parcial) 

Obras em andamento: 

• Prolongamento da Av. Chucri Zaidan 

• Prolongamento da Av. Jorn. Roberto Marinho 

• HIS: 1.088 unidades habitacionais nos conjuntos Estevão Baião e Áreas 14, 41, 27, 

42, 44 e 46 

Obras a executar: 

• Vias Locais do Setor Brooklin 

• HIS: cerca de 7,2 mil unidades habitacionais para as famílias moradoras de favelas 

que serão atingidas pelas obras da OUCAE. 

Ressalte-se que houve aporte de recursos para o Corredor de Ônibus Berrini,  já 

entregue, e também para a Linha 17 Ouro Monotrilho do Metrô, ainda em obras. 

Os gastos com projetos, obras, desapropriações, serviços e outros, envolvidos na  

consecução das intervenções acima elencadas, o valor de 3,4 bilhões de reais atingidos 

correspondem a cerca de 89% do quanto arrecadado pela OUCAE até aqui. A aplicação 

desses recursos por frente de obras pode ser verificado, em porcentagens aproximadas, 

conforme segue6: 

Obras Viárias      36,1% 

(incluem Ponte Octávio Frias Filho, Ponte Laguna, prolongamento da Av. Chucri Zaidan, 

túnel do Prolongamento da Av. Jorn. Roberto Marinho, bem como desapropriações, projetos e 

serviços relacionados) 

Parques      0,3% 

(inclui Parque Chuvisco. A Via Parque ou Parque Linear, que propiciará grande superfície de 

área verde no prolongamento da Av. Jorn. Roberto Marinho (em obras) está inserido nos 

custos de Saneamento);  

                                            
6 Valores calculados a partir das informações disponíveis no site da São Paulo Urbanismo relativos a 
Resumo Financeiro, apresentação dos dados financeiros da OUCAE ao Grupo Gestor por ocasião da 
2ª Reunião Extraordinária realizada em 19/07/2017 e Relatório Água Espraiada CVM/CEF – 1º 
trimestre/2017. Disponível em: 
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/urbanismo/sp_urbanismo/operacoes_urbanas/agu
a_espraiada/index.php?p=19590>  
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HIS       22,1% 

(refere-se a projetos, obras e desapropriações necessárias à produção das 778 unidades 

habitacionais já entregues e das 1.088 unidades em andamento)  

Saneamento Via  Parque    23,3% 

(o escopo deste item que trata do prolongamento da Av. Jorn. Roberto Marinho (exceto 

túnel), envolve obras simultâneas de saneamento do córrego Água Espraiada, parque linear ao 

longo de seu percurso e vias laterais ao parque que servirão como acesso aos bairros 

Jabaquara e Americanópolis; contempla projetos, obras e desapropriações)  

Transporte Coletivo     11,6% 

(inclui obras da Linha 17 Ouro Monotrilho do Metrô e corredor de ônibus Berrini) 

Taxas, despesas e outros    6,6% 

 
Embora tendo aplicado 89% do que arrecadou, a OUCAE tem um escopo de obras a 

realizar que está longe de atingir seu final. Na mesma fonte utilizada para encontrar os 
percentuais acima, há estimativa de valores para conclusão das obras já iniciadas. Tomamos 
essa informação como base de análise para constatação do quanto tais intervenções já 
avançaram em sua execução, também em percentuais aproximados7:  

 
Prolongamento da Av. Chucri Zaidan: 90% 

(desapropriações: 85%) 

Prolongamento da Av. Jorn. Roberto Marinho – túnel: 4% 

(desapropriações: 0,7%) 

Prolongamento da Av. Jorn. Roberto Marinho – Saneamento/ Parque Linear: 34% 

(desapropriações: 85%) 

HIS para famílias moradoras de favelas afetadas pelas obras8: 19% 

(desapropriações: 83,4%) 

Parque Chuvisco: 60% 

Transporte Coletivo (aporte para Linha 17 do Metrô): 78% 

Vias Locais do Brooklin: 0% 

                                            
7 Trata-se apenas de uma inferência para efeito de constatação do estágio atual dessas intervenções 
com base nos valores estimados totais das obras pela São Paulo Urbanismo frente versus valores já 
aplicados,. Uma apuração efetivamente conclusiva deve levar em consideração outros elementos 
como planilhas e cronograma físico financeiro das obras. 
8 Refere-se a cerca de 8.290 unidades habitacionais, das quais 1.088 estão em obras. Convênio com 
Metrô relativo ao repasse de recursos para as obras da Linha 17 Ouro Monotrilho também prevê 
participação do Governo do Estado de São Paulo na provisão de unidades habitacionais para 
atendimento definitivo de famílias moradoras de favelas cadastradas pela Secretaria de Habitação do 
Município como atingidas pelas intervenções da OUCAE e da Linha 17 do Metrô. 



25 
 

 
 

 

Embora neste trabalho não se vá detalhar a questão dos contratos já firmados, para os 

quais os recursos ora disponíveis se revelam insuficientes, deve ser ressaltado, no entanto, que 

o caixa remanescente (pouco mais de R$ 400 milhões de reais) não será suficiente para alterar 

o cenário até aqui alcançado pelas obras concluídas e aquelas ainda em andamento, de modo 

que um olhar acerca do quanto se conseguiu promover no tocante à requalificação urbana 

preconizada pela Lei 13.206/2001 e 15.416/2001 já é possível diante do que hoje se encontra  

configurado.  

 

"O conceito de avaliação pode ser definido de diferentes maneiras, mas traz a 
intenção de comparar um padrão almejado com a realidade e assim alcançar os 
objetivos propostos eficazmente." (ALVIM; CASTRO, 2010, p. 117) 

 

Neste ponto convém trazer à atenção os objetivos delineados pela Lei 13.260/2011, 

que instituiu e rege a OUCAE: 

 

Capítulo II - Dos Objetivos e Das Diretrizes 
Seção I - Dos Objetivos e Das Diretrizes Gerais 
 Art. 4º. A Operação Urbana Consorciada Água Espraiada tem como objetivos gerais: 
  
I. Promover a ocupação ordenada da região, segundo diretrizes urbanísticas, visando a 
valorização dos espaços de vivência e uso públicos; 
II. Desenvolver um programa que garanta o atendimento à população que vive em habitações 
sub-normais, atingida pelas intervenções urbanísticas previstas nesta Lei, em conjunto com os 
órgãos municipais, estaduais e federais competentes, com implantação de unidades de 
Habitação de Interesse Social, melhoramentos e reurbanização; 
III. Criar estímulos para a implantação de usos diversificados, com índices e parâmetros 
urbanísticos compatíveis com as tendências e potencialidades dos lotes inclusos no perímetro 
da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, visando alcançar as transformações 
urbanísticas e ambientais desejadas; 
IV. Incentivar a mescla de usos para estimular a dinâmica urbana; 
V.Dotar o perímetro da Operação Urbana Consorciada de qualidades urbanísticas compatíveis 
com os adensamentos propostos; 
VI. Criar condições para que proprietários, moradores e investidores participem das 
transformações urbanísticas objetivadas pela presente Operação Urbana Consorciada; 
VII. Implantar os melhoramentos viários constantes do Programa de Intervenções descrito no 
artigo 3º desta Lei, em especial a conclusão da Avenida Água Espraiada, preservando a 
qualidade de vida do seu entorno mediante a ampliação das áreas verdes e de lazer, com 
tratamento paisagístico, visando a minimização do impacto decorrente da intensidade do 
tráfego; 
VII. Incentivar o remembramento de lotes e a criação de áreas de circulação e acesso público, 
de acordo com o que dispõe esta Lei. 
IX. Estabelecer um mínimo de espaços por Setor destinados à implementação de áreas verdes 
sob a forma de praças e/ou parques lineares, além das áreas destinadas na quadrícula das vias 
à implantação de passeios públicos arborizados e ajardinados. 
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X. Prever a implantação, em cada nova edificação, de dispositivo de drenagem, por retenção, 
com capacidade proporcional à área impermeabilizada. 
 

Contrapondo a realidade da aplicação dos recursos da OUCAE e o cenário urbano 

resultante na região neste momento aos objetivos da Lei 13.260/2001, aos estudos 

urbanísticos desenvolvidos desde o início dos anos 1990, e ainda, às constatações apontadas 

na introdução deste estudo, podemos tecer as seguintes considerações: 

• Os estudos e propostas desenvolvidos antes da implantação da então Av. Água 

Espraiada, atual Av. Jorn. Roberto Marinho apontavam basicamente para dois grandes 

enfoques: saneamento e drenagem do córrego que se entendia desde as proximidades 

da Av. Nações Unidas até a Av. Washington Luis, prosseguindo na direção Jabaquara, 

e a remoção das famílias ocupantes de favelas que seriam atingidas pelas obras faziam 

parte das ações preconizadas, mediante provisão habitacional (vide QUADRO 1). À 

medida que o trecho da avenida foi sendo implantado por ação exclusiva da Prefeitura, 

sem vinculação com operação urbana (aproximadamente 1993-1995), questões 

relativas à drenagem, saneamento e sistema viário foram paulatinamente contempladas 

no trecho entregue. Embora o trecho implantado se estendesse até imediações da Av. 

Washington Luis, e viesse a contar com a inserção de um grande reservatório para 

contenção das cheias (o Piscinão, junto à referida avenida, inaugurado apenas no ano 

de 2000), grande parte da área da bacia do córrego permaneceria demandando obras 

de saneamento, drenagem e outras que atendessem as comunidades direta e 

indiretamente afetada pelas condições de insalubridade naquela região (o saneamento 

do córrego Água Espraiada com obras de drenagem e viárias executadas na primeira 

metade dos anos 1990 estendeu-se das proximidades da Av. Eng. Luis Carlos Berrini 

até a Av. Dr. Lino de Moraes Leme). As obras destinadas a transformar essa realidade 

estão inseridas na intervenção do prolongamento da Av. Jorn. Roberto Marinho, que 

deverá sanear o córrego e implantar um parque linear ao seu redor, além de transferir 

as famílias dos núcleos de favelas atingidos pelas obras para unidades habitacionais 

definitivas dentro do perímetro da OUC. A despeito da relevância desta intervenção 

para os propósitos de requalificação urbana da OUCAE e da grave situação de 

saneamento básico verificada no Brasil conforme apontado na Introdução deste 

trabalho, as obras desta PP naquele local ainda estão praticamente no início. Temos 

para obras de saneamento/ parque/ vias locais de ligação aos bairros locais o 

percentual encontrado de 34% de aplicação dos recursos, para as obras de unidades 



27 
 

 
 

habitacionais que receberão as famílias atingidas 19%; as desapropriações necessárias 

para consecução das obras, no entanto, estão caminhando para sua finalização nas 

duas frentes (saneamento/ parque/ vias locais de ligação e habitação), com percentuais 

próximos de 85%. Confrontado o andamento das obras desta intervenção com os 

objetivos da Lei 13.260/2001 trazidos acima, entendemos tratar-se de ação prioritária 

de requalificação urbana que não tem recebido este enfoque no âmbito da implantação 

da OUCAE. 

• A intervenção prolongamento da Av. Chucri Zaidan será capaz de trazer ao setor de 

mesmo nome da OUCAE uma readequação viária importante, sobretudo demandada 

pelo adensamento decorrente dos empreendimentos imobiliários que aderiram à esta 

OUC naquele setor e também no Setor Berrini. No entanto, contrapondo suas 

características (não demandará reassentamento de famílias moradoras de núcleos de 

favelas, não traz em seu bojo significativa inserção de áreas verdes nem obras de 

saneamento) aos objetivos da Lei 13.260/2001 e as questões levantadas na Introdução 

do trabalho, entendemos se tratar de ação de execução obrigatória em lei, mas não 

prioritária. Dentre as exigências da LAP ali se situa em particular a execução de uma 

ponte de ligação à outra margem do Rio Pinheiros, a exemplo da Ponte Octávio Frias 

Filho, a Ponte Estaiada. As duas pontes já foram executadas, sendo a Ponte Estaiada a 

primeira intervenção da OUCAE entregue, num elenco de obras destinados a sanar 

problemas de saneamento, habitação, áreas verdes, transporte coletivo e, também, 

circulação viária. Embora não prioritária em nosso entendimento, as obras de 

prolongamento da Av. Chucri Zaidan apontam o percentual de 90% de execução, com 

as desapropriações necessárias atingindo 85% do total. As duas pontes referidas já 

foram entregues à circulação viária. Tais obras viárias estão sobretudo atreladas a 

propostas que não integravam o rol de preocupações dos técnicos que apontavam para 

uma  requalificação a partir do eixo impantado da Avenida Água Espraiada como um 

todo, e que contemplavam ações de drenagem, saneamento e circulação viária. Assim, 

ações como o prolongamento da Avenida Chucri Zaidan, que também traz uma 

passagem subterrânea (túnel) e pontes Octávio Frias Filho e Laguna, embora sinalizem 

melhorias de caráter de circulação viária, não se afiguram, no contexto da priorização 

de aplicação dos recursos auferidos, como ações prioritárias no âmbito da 

requalificação demandada pela região como um todo.  



28 
 

 
 

• Propiciar condições de implantação de transporte coletivo, preferencialmente em 

modal não poluente como é o caso do Metrô deverá se constituir em enorme 

contribuição para a requalificação urbana da região. Mas a consecução das obras da 

linha 17 Ouro Monotrilho tem se revelado um transtorno para os moradores dos 

bairros adjacentes à implantação da linha, em especial no Setor Brooklin da OUCAE. 

O volume de recursos comprometidos em instrumento firmado entre o município e o 

estado para as obras desta linha já foram em boa parte repassados ao Metrô (78%), 

mas as obras, que estiveram paralisadas por bom tempo, seguem em ritmo lento e não 

há previsão de início para o trecho que seguirá das proximidades da Av. Washington 

Luiz até a Estação Jabaquara da Linha 1 Azul. Este é o trecho onde as obras de 

saneamento do córrego Água Espraiada e o prolongamento da Av. Jorn. Roberto 

Marinho (parque linear) pouco avançaram, e onde o estado tem a incumbência, no 

mesmo instrumento, de prover unidades habitacionais para 2.100 famílias. Com 

dificuldades orçamentárias, o estado não sinaliza a retomada das obras neste que é o 

trecho mais carente de requalificação urbana. 

• Considerando-se que intervenções importantes para atingimento dos objetivos de 

requalificação urbana a que se propões esta OUC ainda demandarão tempo e recursos 

para sua consecução e que os valores auferidos nestes 13 anos de leilões executados 

foram 89% consumidos, e ainda, diante da necessidade de novos recursos cuja 

captação dependerá da aprovação do PL 722/2015 em tramitação na Câmara 

Municipal, a constatação tão simples quanto verdadeira é que um déficit se 

apresentará no curto prazo. Outra constatação importante a destacar é que, após a 

aprovação do escopo de intervenções conforme a Lei 13.260/2001, outras obras e 

onerações vultosas foram trazidas ao escopo do programa de intervenções 

prefigurando uma realidade deficitária que hoje se apresenta. Destacamos o 

instrumento firmado com o estado para implantação da Linha 17 do Metrô, não 

deixando de ressaltar  sua importância para o transporte coletivo da região, mas pelo 

impacto financeiro dos repasses pactuados, da ordem de 500 milhões de reais, 78% 

dos quais já repassados, sem que a Linha referida tenha trazido para o perímetro da 

OUCAE os benefícios preconizados. E ainda, oportuno salientar, que não há previsão 

para a implantação na área mais carente de transformações urbanas, junto aos setores 

Jabaquara e Americanópolis desta OUC, como já referido. A alteração de projeto de 

prolongamento da Av. Jorn. Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes legitimada 



29 
 

 
 

pela Lei 15.416/2011 inseriu no escopo do programa de intervenções um túnel de 

extensão 6 vezes maior do que o do projeto original, que na Lei 13.260/2001 aparecia 

como um túnel de apenas 400 metros. As obras foram contratadas juntamente com a 

execução do parque linear, o saneamento do córrego Água Espraiada e a produção de 

4.000 unidades habitacionais, num pacote dividido em 4 lotes de consórcios formados 

por várias empreiteiras de grande porte. As obras do túnel estão suspensas por decisão 

da superior administração, o que trouxe impactos na consecução das obras de 

saneamento, implantação do parque linear e HIS. O custo estimado para consecução 

desse túnel de 2,4 quilômetros é de cerca de 2 bilhões, representando por si só 52% 

dos recursos captados pela OUCAE até aqui. Somados ao aporte para a Linha 17 do 

Metrô, representam juntos 65% dos 3,8 bilhões que entraram nos cofres dessa OUC. 

 
 

Entendemos que não é possível afirmar que os objetivos delineados na Lei 

13.260/2001, bem como que as necessidades de remodelação urbanística trazidas no bojo do 

extenso trabalho sobre o qual se debruçaram vários técnicos do poder público e privado ao 

longo dos anos desde 1990 ou antes, para conferir a essa região a devida remodelação 

urbanística,  tenham sido alcançados, apesar do significativo volume de recursos captados 

pela venda de títulos e igualmente já dispendidos. De fato, depois de investidos cerca de 89% 

dos 3,8 bilhões de reais auferidos, temos um complexo de obras prontas que incluem apenas 2 

pontes, alguns quilômetros de vias, cerca de 778 unidades habitacionais e um parque (Parque 

Chuvisco, entregue parcialmente).  

 
Quanto ao complemento das obras de saneamento e drenagem iniciadas na década de 

1990, com a abertura do primeiro trecho da Av. Água Espraiada, atual Av. Jorn. Roberto 

Marinho, é possível constatar no local que pouco se avançou além do limite alcançado pelas 

obras de há mais de 20 anos atrás, na altura da Av. Dr. Lino de Moraes Leme, mantendo a 

enorme porção do córrego na mesma situação que foi deixada por realizar quando da entrega 

da primeira etapa da avenida (concluída em 1995). Assim, temos numa extremidade a Ponte 

Octávio Frias Filho, tida como cartão postal da cidade, entregue em 2008, e no outro extremo, 

ainda aguardando intervenções de drenagem, saneamento e habitação, preteridas pelo poder 

público na priorização de sua execução, um córrego a céu aberto, onde vários núcleos de 

favelas abrigam famílias em péssima situação de salubridade. As questões de saúde pública 

certamente impactam os bairros da região para além das famílias ribeirinhas referidas. 
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QUADRO 1 - ELEMENTOS CONTIDOS NAS PROPOSTAS DE PROJETO DE LEI PARA  A OUCAE - 1990 A 2001 

Fonte: elaboração própria com base nos dados de publicações relacionadas ao tema, disponíveis na Biblioteca da SP Urbanismo.     
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O conjunto das obras viárias já executadas, que consumiram 36% dos recursos auferidos, 

podem imprimir, e de fato imprimem, importante requalificação à região onde foram e ainda estão 

sendo executadas, mas não atingem de modo algum o patamar de emergência de ação do poder 

público que um córrego a céu aberto demandam num conjunto de ações destinadas a recuperar 

porções da cidade para a coletividade.  

 

"Os governos locais assumem, assim, um papel de coordenação e liderança, mobilizando 
atores governamentais e não governamentais e procurando estabelecer um processo de 
“concertação” de diversos interesses e de diferentes recursos em torno de objetivos 
comuns. Através de novos arranjos institucionais assim constituídos, tende a crescer a 
perspectiva de sustentabilidade de políticas públicas que, de outra forma, poderiam sofrer 
solução de continuidade a cada mudança de governo. O enraizamento das políticas em um 
espaço público que transcende a esfera estatal reforça a possibilidade de políticas de longo  
prazo com repercussões sobre a eficiência e a efetividade das políticas implantadas." 
(FARAH, 2001, p. 142)  
 

  
Embora as OUC tenham sido concebidas de sorte a transcender a alternância de gestões do 

poder público, o impacto que as transições que ocorrem a cada 4 anos trazem a esta PP é 

determinante para o cenário atual configurado na OUCAE, levando à exaustão dos recursos 

levantados sem que os objetivos urbanísticos inicialmente formulados tenham sido atingidos. A 

discricionariedade do poder público no tocante à priorização das obras é afetada em maior ou menor 

grau quando das transições na gestão municipal, mesmo nesta PP feita para transcender mandatos. E 

a porosidade do poder instituído muitas vezes prioriza agendas não coincidentes com a premência 

dos problemas da coletividade a resolver, prejudicando um sequenciamento das obras em 

conformidade com os recursos angariados e, sobretudo, num crescendo de ações ditadas por 

estratégia de viés urbanístico. A requalificação urbana ditaria o sequenciamento das obras a partir dos 

recursos disponíveis e não agendas da superior administração, cujas prioridades e inventividade 

mudam de cabeças a cada 4 anos. 

Como exemplo da alternância de prioridades dependendo do foco, temos estratégias de 

produção de HIS, que podem demandar anos e muito esforço para montagem, para na sequência 

serem abandonadas por completo numa troca de comando do poder público municipal. Obras viárias 

também são alvo de transformações: o prolongamento da Av. Jorn. Roberto Marinho foi tão 

reformulado que demandou nova lei para os ajustes (Lei nº 15.416/2.011), trazendo para dentro de 

uma OUC uma obra cujo porte, desde o primeiro momento, se mostrou incompatível com os recursos 

possíveis de cobrir todas as demais intervenções: um túnel de 2,4 quilômetros em lugar do então 
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existente na Lei 13.260/2001 com 400 metros, já referido, colaborando decisivamente para um déficit 

estimado no custo das obras remanescentes que não encontra cobertura pela venda dos títulos 

disponíveis. 

O extenso programa de intervenções da OUCAE traz um cardápio que vai de obras de 

saneamento de fundos de vale (córregos a céu aberto) e remoção de famílias ribeirinhas em situação 

de risco e habitação subnormal, a parques e áreas verdes, transporte coletivo, habitação e obras 

viárias. Que encadeamento de ações seria mais importante para a solução dos problemas que afligem 

a coletividade imediatamente impactada e, por extensão, a cidade? Como já frisamos anteriormente, a 

lei que rege a OUCAE não traz um encadeamento das obras. O poder público entende que isso 

engessaria sua discricionariedade. Consequentemente, essa importante atribuição – apontar o que 

vem primeiro e o que se deixa para depois – tem ficado restrita à agenda do poder público, impactado 

pela ação dos diversos atores que atuam na engenharia das OUC. O não estabelecimento de 

sequência de intervenções no corpo da lei enseja oportunidade de, no embate entre os atores, dar aos 

mais influentes a primazia de constranger o poder público à consecução de suas prioridades, em 

detrimento de uma efetiva requalificação urbana que se esperava seria capaz de promover a solução 

dos problemas mais prementes daquela coletividade. É algo que, apesar da participação franqueada e 

exigida pelo EC/01 à sociedade civil,  Grupo de Gestão desta OUC que a representa não tem se 

mostrado capaz de interferir. Num momento crucial para os rumos desta PP, o Grupo Gestor foi 

chamado a se posicionar acerca da anuência para gastos em intervenções. Era 2008, e a Ponte 

Octávio Frias Filho já havia sido entregue à circulação viária. Naquela ocasião9, o poder público 

obteve junto ao Grupo Gestor anuência para aplicação de recursos em praticamente todas as obras e 

serviços do programa de intervenções, sem no entanto, priorizá-las. A ata daquela reunião indica que 

o Grupo Gestor anuiu que recursos fossem empregados naquele pacote de intervenções, sem que 

fossem estabelecidas prioridades.  

 

"As vicissitudes da implementação de programas governamentais têm sido entendidas 
como uma das dimensões cruciais – senão a variável central – para a explicação do 
insucesso dos governos em atingir os objetivos estabelecidos no desenho das políticas 
públicas." (SILVA; MELO, 2.000, p. 3) 
 
 

                                            
9 Ata da 13ª reunião ordinária do Grupo de Gestão, 25/03/2008 – Disponível em 
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/desenvolvimento_urbano/sp_urbanismo/arquivos/o
uae/ouae_ata_13_roggouae.pdf > Acesso em 14/07/2017. 
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Assim, embora de gestão compartilhada, a OUCAE peca por decisões unilaterais do poder 

público ao longo dos anos, deixando a marca indelével de decisões por prioridades de intervenções e 

obras calcada numa discricionariedade não lastreada no interesse público. 

São os pecados da implementação, levando as políticas públicas a rumos não traçados pelas 

razões que justificam sua existência. 

Uma conclusão pertinente ao caso desta PP é que ela, de fato, padece de uma metodologia de 

avaliação, de tal sorte que ficassem evidenciados os pontos de seus desvios: a partir do quanto 

proposto, o que temos alcançado. Mas o fato é que, longe de haver uma metodologia, não tem havido 

sequer avaliação, como já destacado ao início deste tópico.  

 

"Acredita-se que o aperfeiçoamento do processo de formulação de políticas públicas 
urbanas e das ações de planejamento e urbanismo de iniciativa do poder público, bem 
como a progressiva racionalização das ações do setor privado via processo de avaliação 
assim concebidos, possam contribuir para o objetivo de maximização dos benefícios 
resultantes das ações do Estado para toda a população." (ALVIM; CASTRO, 2010,  p. 8) 

 

Chegamos a um momento na vida desta OUC em que regiões como o Brooklin, Berini, Av. 

Chucri Zaidan e uma porção próxima da Marginal Pinheiros (distrito de Vila Andrade) foram 

impactadas por enormes empreendimentos imobiliários (como já dito, os estoques nessas regiões 

foram integralmente consumidos) sem a contrapartida do quanto necessário e previsto em termos de 

saneamento e habitação (o córrego Água Espraiada ainda está lá, cerca de 2 mil famílias já removidas 

estão em situação de auxílio aluguel aguardando unidades definitivas, enquanto cerca de outras 6 mil 

permanecem à beira do córrego aguardando o avanço das obras e sua remoção); ainda estamos sem a 

maior parte das áreas verdes (embora com obras iniciadas no citado córrego que deverá ser – 

esperamos – um grande parque linear, além do Parque Chuvisco, parcialmente entregue à população), 

sem a grande alternativa de transporte coletivo (as obras da Linha 17 do Metrô que passam por ali 

estão semiparalisadas). Se o PL que está na Câmara não for aprovado, ampliando os estoques de 

metros quadrados a serem ofertados ao mercado imobiliário, os objetivos desta PP só serão 

alcançados se houver aporte de recursos orçamentários do Município. Este é o cenário, consumidos 

89% dos recursos auferidos. 

Como toda PP, a OUCAE deveria ser objeto de uma avaliação sistemática. Levar isto a efeito 

contribuiria sobremaneira para resgatar a importância desse instrumento urbanístico que são as OUC 

como excelente instrumento de requalificação urbana com recursos extraorçamentários. Avaliação 

que, uma vez promovida, contribuiria para corrigir distorções verificadas ao longo dos anos de 
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implementação, aproximando-a do projeto urbanístico que a concebeu, e no caso presente da 

OUCAE, sobretudo porque aproxima-se o momento em que os recursos podem realmente findar e 

deixar um quadro inacabado. E muito caro. 

A avaliação que pontuo imprescindível é aquela capaz de fazer emergir as distorções ou 

desvios dos objetivos que deram razão de ser a esta OUC, e fazê-los visíveis de tal maneira que 

possam ser corrigidos e assim corrigir o rumo das ações, trazendo-as ao escopo dos pressupostos 

dessa política, sempre de modo cativo ao interesse da coletividade. 

Não prescindindo da avaliação pública (moradores, trabalhadores ou representantes da 

sociedade civil das entidades que compõem o Grupo Gestor), devem ser formulados pelo poder 

público indicadores apropriados, de natureza técnica, mediante os quais se possa estabelecer no 

âmbito urbanístico (universo sobre o qual se fundamenta esta PP) a devida contraposição entre a 

realidade anterior à implementação da OUC e o momento presente, sob a lente dos objetivos 

formulados e trazidos na Lei 13.260/2.001 e 15.416/2.011. Um processo de avaliação sistemático e 

contínuo embasado em índices apropriados que contemplem adensamento populacional, de tráfego, 

drenagem, saneamento, habitação, áreas verdes, o custo envolvido nas obras, a qualidade de gestão 

dos contratos, entre outras prospecções. O resultado das análises certamente agregariam diretriz 

qualificada às decisões acerca de quais ações implantar diante dos recursos disponíveis. 

Deve-se ressaltar que a importância da participação da sociedade civil na condução desta 

política, embora não tenha atingido o pleno potencial que o EC/01 lhe confere nas OUC, é enorme. 

Mas que, no entanto, os indicadores acima referidos são de ordem eminentemente técnica, devendo 

ser elaborados e devidamente alimentados por corpo técnico do poder público. E então partilhados 

com o Grupo Gestor, com o devido suporte técnico, para discussão conjunta com o poder público 

quanto ao melhor caminho a seguir. 

 

"Por tratar-se de uma atividade vinculada a um processo organizativo para melhorar as 
ações em marcha e ajudar a administração no planejamento, na programação e nas futuras 
tomadas de decisões, a avaliação é um instrumento “orientado a determinar sistemática e 
objetivamente a pertinência, a eficiência, eficácia e impacto de todas as atividades à luz de 
seus objetivos” (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1948, p. 18, apud COHEN; 
Franco, 2004, p.78). Nele, a pertinência é entendida como a correspondência entre o 
modelo e a formulação com os objetivos do projeto; a eficiência associa-se à noção de 
ótimo, sendo predominantemente utilizada na análise econômico-financeira; e a eficácia é o 
grau em que são alcançados os objetivos do projeto. Já a efetividade, sendo a relação entre 
resultado e objetivo, expressa, em geral, ações que conduzem a este resultado concreto e 
assumem duas dimensões distintas, que variam em função dos fins perseguidos pelo 
projeto: a medida do impacto ou o grau de alcance dos objetivos."  (ALVIM; CASTRO, 
2010, p.29) 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

 

Inicialmente, é preciso ponderar que, num ambiente de poucos recursos por parte do poder 

público para arcar com as demandas de infraestrutura, qualquer parceria que traga a iniciativa privada 

para partilhar dos esforços, beneficiando-se dos resultados, numa associação devidamente assentada 

sobre sólida engenharia jurídica, é absolutamente desejável.  

A engenharia trazida pelas OUC funcionam, captando recursos da iniciativa privada  e 

apresentando grande potencial para alterar realidades urbanas com resultados sociais, sobretudo na 

área da habitação, que muitos programas municipais não conseguem obter, com qualidade e sem 

onerar o orçamento corrente do município. Mas assim como as demais modalidades de PP, as OUC e 

a OUCAE em particular padecem de defeitos, que melhor poderiam ser chamados de ajustes  

necessários. 

As OUC devem ser propostas sobre um programa de intervenções lastreado em estudos 

urbanísticos destinados a conferir a determinada porção da cidade requalificação urbana sem que 

recursos orçamentários sejam comprometidos. Esse programa de intervenções legitimado em lei 

específica não pode vir a ser transfigurado, agredido com inserções ou exclusões casuísticas sem 

valor de requalificação urbana, impactando de modo drástico os recursos destinados às ações de 

requalificação originalmente propostas. Sem disponibilidade de recursos, causada por inserção de 

obras estranhas ao escopo inicial, as obras não andam, e sem elas a requalificação urbana não 

acontece; a primeira consequência é o prejuízo do projeto urbanístico como um todo, e, além do 

quanto necessário à comunidade não ser alcançado,  a região focada não se tornará mais atraente ao 

investidor. No caso da OUCAE, ao longo do tempo foi trazido para dentro do programa de 

intervenções obras que claramente não seriam suportadas pelo orçamento total planejado, objeto de 

uma conta que envolvia estoque total disponível a ser comprado, quantidade de títulos e o cardápio 

de obras inicial.  É conveniente também mencionar que o valor da terra certamente colaborara para 

uma realidade deficitária desta OUC: apenas em desapropriações já foram gastos cerca de R$ 1,16 

bilhões. Mais uma vez cabe aqui a prudência pela priorização das obras, das mais importantes às 

menos importantes para a requalificação urbanística como um todo, trazendo consigo 

desapropriações paulatinas. Se assim fosse, talvez as intervenções devessem ter sido iniciadas pela 

conclusão do prolongamento da Av. Jorn. Roberto Marinho conforme projeto original, de túnel curto, 
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contemplando as obras de saneamento do córrego Água Espraiada e a remoção das comunidades que 

habitam em áreas de risco ribeirinhas para os conjuntos habitacionais. Certamente isto traria ao local 

uma requalificação que ensejaria a esperada atratividade do mercado imobiliário para o Setor 

Jabaquara, único que dispõe de estoques de construção adicional. No entanto, a despeito dos 

objetivos elencados na Lei 13.260/2001, a  OUCAE começou o rol de ações por uma ponte (Ponte 

Octávio Frias Filho, a Ponte Estaiada). 

De modo que, diante da realidade possível de ser constatada hoje na região objeto das ações 

desta OUC frente aos objetivos delineados na lei que a rege, é possível inferir que a OUCAE, que 

completou 15 anos de existência, ainda não promoveu requalificações urbanísticas significativas que 

permitissem alcançar grande parte dos objetivos preconizados, embora tenha já investido cerca de 

89% dos recursos que foi capaz de captar com a venda de títulos – os CEPAC. 

 
 
 
 
 
 
 
 



37 
 

 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
ARRETCHE, Marta.Uma contribuição para fazermos avaliações menos ingênuas. In: BARREIRA, 
Maria Cecília Roxo Nobre e Maria do Carmo Brant CARVALHO (orgs.) Tendências e perspectivas 
na avaliação de políticas e programas sociais. São Paulo:IEE/PUC-SP, 2001. 
  
ALVIM, Angélica Tanus Benatti; CASTRO, Luiz Guilherme Rivera de Castro; (orgs.). Avaliação de 
políticas urbanas: contexto e perspectivas. São Paulo: Universidade Presbiteriana Mackenzie, 
Mackpesquisa e Romano Guerra Editora, 2010.  
 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil (1988).  
 
BRASIL. Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001. Estatuto da Cidade. Regulamenta os arts. 182 e 183 
da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. 
 
BERNARDINI, Marcelo Mendonça; MONTANDON, Daniel Todmann; Políticas Urbanas em São 
Paulo: impasses da avaliação. In: ALVIM, Angélica Tanus Benatti; CASTRO, Luiz Guilherme 
Rivera de Castro; (orgs.). Avaliação de Políticas Urbanas: contexto e perspectivas. São Paulo. 
Universidade Presbiteriana Mackenzie. Mackpesquisa e Romano Guerra Editora, 2010. 
 
DIAS, Daniel. Brasil: 85% da população em cidades e 15% na zona rural. E o AGRO pagando 
sozinho a conta do meio ambiente? Canal Rural, publicado em 11/07/2016. Disponível em: 
<http://blogs.canalrural.com.br/danieldias/2016/07/11/brasil-85-da-populacao-em-cidades-e-15-na-
zona-rural-e-o-agro-pagando-sozinho-conta-do-meio-ambiente/ >. Acesso em: 10/07/2017. 
 
FARAH, Marta Ferreira Santos. Parcerias, novos arranjos institucionais e políticas públicas no nível 
local de governo. Revista de Administração Pública. Rio de Janeiro:  v.35, n. 1, p. 119-144., jan./fev. 
2001. Disponível em:  <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rap/article/viewArticle/6364> 
Acesso em 19/07/2017 
 
IBGE-FGV.  Déficit habitacional aumentou nas grandes cidades. Publicado em 02/06/2014. 
Disponível em: <http://www.ibe.edu.br/deficit-habitacional-aumentou-nas-grandes-cidades/>. 
Acesso em: 15/07/2017. 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. IBGE divulga pesquisa que 
retrata deficiências do transporte público. Portal G1, publicado em 03/07/2013. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2013/07/ibge-divulga-pesquisa-que-retrata-deficiencias-
do-transporte-publico.html>.  Acesso em 10/07/2017. 
 
KATO, Volia Regina Costa; ZIONI, Silvana; BRUNA, Gilda Collet; Políticas Urbanas e Interesse 
Público. In: ALVIM, Angélica Tanus Benatti; CASTRO, Luiz Guilherme Rivera de Castro; (orgs.). 
Avaliação de Políticas Urbanas: contexto e perspectivas. São Paulo. Universidade Presbiteriana 
Mackenzie. Mackpesquisa e Romano Guerra Editora, 2010. 
 
 
SÃO PAULO (Município). Lei nº 13.260, de 28 de dezembro de 2001. Aprova a Operação Urbana 
Consorciada Água Espraiada. 
 



38 
 

 
 

SÃO PAULO (Município). Lei nº 15.416/2011. Altera os arts. 3º, 22, 25 e 28 da Lei nº 13.260, de 28 
de dezembro de 2001, que aprovou a Operação Urbana Consorciada Água Espraiada. 
 
SÃO PAULO (Município). Lei Orgânica do Município de São Paulo (1990).  
  
SILVA, P. L. B.; MELO, M. A. B. de. O processo de implementação de políticas públicas no Brasil: 
características e determinantes de avaliação de programas e projetos. Cadernos de Pesquisa nº 48, 
Campinas, NEPP, UNICAMP, 2000. 
 
SP URBANISMO. Operação Urbana Consorciada Água Espraiada. Disponível em 
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desenvolvimento_urbano/sp_urbanismo/operaco
es_urbanau/agua_espraiada/index.php?p=19590>  Acesso em 14/07/2017. 
 
SISTEMA NACIONAL DE SANEAMENTO. Saneamento melhora, mas metade dos brasileiros 
segue sem esgoto no país. Portal G1, publicado em 15/03/2017. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/economia/noticia/saneamento-melhora-mas-metade-dos-brasileiros-segue-sem-
esgoto-no-pais.ghtml>. Acesso em: 14/07/2017. 
 
VIEIRA, André. Apenas 8 regiões de São Paulo têm área verde adequada. Jornal do Metrô, São 
Paulo, s/d. Disponível em: <https://www.metrojornal.com.br/foco/2016/07/28/apenas-oito-regioes-
sao-paulo-tem-area-verde-adequada.html> Acesso em: DD mês 14/07/2017. 
 
A literatura a seguir consultada pertence à Biblioteca da São Paulo Urbanismo: 
 
EMURB/SEMPLA/SVP/CET-SMT. Operação Urbana Água Espraiada - Caderno I - Textos. Edição 
agosto/90. TB 258.  
 
EMURB. Operação Urbana Água Espraiada: Documento Técnico versão dezembro/1993. TB 10. 
 
EMURB. Operação Urbana Água Espraiada: Edição 26/03/1991. TB 11. 
 
EMURB. Operação Urbana Água Espraiada. TB 31/ 32/ 37 – janeiro/1994/ TB 42 – Projeto de Lei 
– agosto de1995/ TB 43 – dezembro de1993/ TB 44 – agosto de 1995/ TB 48 – agosto de 1995. 
 
EMURB. Operação Urbana Água Espraiada: Relatório Mensal, novembro de 1990. TB 66. 
 
EMURB. Operação Urbana Água Espraiada: Posições  físicas e institucionais  agosto 2000. TB  98. 
 
EMURB. Operação Urbana Água Espraiada projeto de lei  versão Botti -Rubin Magnoli. TB-105 
 
EMURB. Operação Urbana Água Espraiada- Estudo Paisag´stico Fase 1  Análise e Diagnóstico  - 
11 de Maio  2000. TB99. 
 
EMURB. Operação Urbana Água Espraiada- Proposta Preliminar  de Desenho Urbano do Entorno 
Imediato  da av. Existente  e seu Prolongamento. TB 115. 
 
EMURB. Operação Urbana Água Espraiada- Material Apresentado  á Comissão  Normativa de 
Legislação  Urbanística  em reunião  do dia  09/11/2000. TB 128. 



39 
 

 
 

 
EMURB. Operação Urbana Água Espraiada- Proposições físicas  e Institucionais  - 
Estudo  Paisagismo  e Urbanisticos   Agosto 2000. TB 123. 
 
EMURB. Operação Urbana Água Espraiada- Estudo Paisagístico  fase 1  análise e diagnóstico 
relatório 2  10 de junho 2000. TB 124. 
 
EMURB. Operação Urbana Água Espraiada - Proposições Físicas e Institucionais. Estudo 
urbanístico - Estudo Paisagístico. Agosto/2000, Consultores: Botti - Rubin Magnoli - TB 105.  
 
EMURB. Operação Urbana Água Espraiada – Proposta Preliminar de Desenho Urbano do Entorno 
Imediato da Avenida Existente e seu prolongamento. Outubro/2001. TB 115. 
 
 
 
 


