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 Na RMSP (Região Metropolitana de São Paulo), entre 
os distritos Socorro, Santo Amaro, Jardim São Luiz e Jurubatuba 
ocorre o encontro do Rio Jurubatuba (em tupi-guarani, “Terra dos 
Jerivás”) com o Rio Guarapiranga, configurando, em seguida, 
o Rio Pinheiros. A área compreendida entre rios, denominada 
neste trabalho como Delta dos Jerivás, é parte integrante de 
uma das Macroáreas de Estruturação Metropolitana previstas 
no Plano Diretor Estratégico vigente, dentro do território da 
intervenção urbanística definida como Arco Jurubatuba. A 
área compreende um total de 2.158 ha, com densidade 
demográfica média de 70 hab/ha (CENSO IBGE 2010) e 
população residente de 150 mil habitantes (CENSO IBGE 

2010) , no interior dos limites estabelecidos para a Microbacia 
de Contribuição Direta de Escoamento Difuso - Jusante Rio 
Cocaia/ Rio Pinheiros, inserida na bacia hidrográfica do Rio 
Pinheiros.  Além das questões urbanísticas, a proximidade da 
área com as represas Billings e Guarapiranga torna inevitável 
a discussão que conduz o projeto ao desenvolvimento 
urbano orientado à responsabilidade sócioambiental 
e transporte sustentável.   É adotada como premissa a 
construção do Hidroanel Metropolitano - projeto de autoria 
do grupo Metrópole Fluvial - em conjunto com a limpeza dos 
rios e a requalificação das margens como espaços públicos 
integrados com a capacidade de geração de energia.          

    O partido de intervenção do Delta dos Jerivás foi determinado 
a partir do entendimento de que as políticas públicas são 
implementadas, geralmente, de forma defasada e 
segmentada entre as áreas administrativas do município e 
entre os municípios que compõem a Região Metropolitana de 
São Paulo, reforçando o modelo de diferenciação do espaço.    
A  partir dessa interpretação, busca-se como proposta trabalhar 
com a ideia de homogeneidade na exploração urbanística do 
espaço, de modo a transbordar a área do Delta dos Jerivás para 
além de seus limites e barreiras físicas — como rios, vias de 
alto fluxo, sistemas de infraestrutura, entre outros. A região 
é entendida como parte indissociável do município e 

da RMSP, conectando-se com as demais regiões por meio 
dos modais rodoviário, cicloviário, hidroviário, metroviário 
e ferroviário, configurando-se como pólo industrial e 
tendo como potencial o estímulo à variedade de usos 
e moradores. Para vencer as barreiras impostas pelas 
próprias obras públicas, as áreas destinadas aos sistemas de 
infraestrutura são vistas como potenciais espaços com caráter 
de apropriação pelos moradores da região, consolidando-se 
como espaços derradeiramente públicos e coletivos. 
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A INTERSECÇÃO
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 A análise da área foi realizada a partir 
da definição de duas escalas distintas. A região 
denominada como Área Macro foi delimitada 
para identificar os problemas urbanos, 
as potenciais novas conexões e as 
oportunidades/vocações da área. A Área 
Macro engloba o recorte entre os rios Jurubatuba, 
Guarapiranga e a Av. Guarapiranga, além de suas 
respectivas margens, e está inserida na intersecção 
dos distritos Santo Amaro, Socorro e Jardim São Luís. 
Para a elaboração detalhada da proposta de 
intervenção, foi delimitada uma segunda 
aproximação de 25 hectares, área determinada 
pelas regras do concurso, que engloba os principais 
eixos viários a serem requalificadas na área: a Av. 
Guarapiranga e a Rua Ferreira Viana.
 A área caracteriza-se pela 
predominância de galpões industriais, em 
sua maioria subutilizados ou sem uso, de modo que 
áreas extensas são destinadas para alocar sistemas 
de infraestrutura - tais como as edificações do metrô 
próximas à estação Santo Amaro, a subestação 
Xavantes e a área lindeira ao Rio Guarapiranga sob 
as linhas de alta tensão. A ocupação industrial, 
em conjunto com as obras dos sistemas de 
infraestrutura, configuram diversas barreiras 
físicas e espaços segregados. 
 A área de estudo, em decorrência do 
caráter de sua ocupação, possui baixa densidade 
habitacional, majoritariamente abaixo de 50 hab/
ha. Para que haja uma demanda coerente com a 
infraestrutura de transporte coletivo prevista - Estação 
Socorro do Monotrilho/CPTM e porto previsto pelo 
projeto do Hidroanel Metropolitano, observa-se 
que há a possibilidade de aumentar a densidade 
populacional da região, por meio da diversificação de 
usos e modalidades de moradia, com a implantação 
de novos equipamentos - principalmente de ensino 
público fundamental, médio e técnico; culturais e 
esportivos, além de unidades de saúde pública. 
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DIRETRIZES PÚBLICAS

 A intersecção dos distritos de Socorro, Santo Amaro e Jd. São Luís está inserida no Arco Jurubatuba, 
uma área com mais de 1000 hectares situada no Eixo sul da Macroárea de Estruturação Metropolitana de 
São Paulo (PDE 2014) - definido como vetor prioritário de investimentos desde 2017 pelo poder público 
municipal - A região de intervenção escolhida encontra-se rodeada por propostas de intervenções de 
responsabilidade de diversas esferas do Poder Público, principalmente da esfera Estadual, com o plano 
expansão 2034 do Metrô, de modo que na área estudada está prevista uma das estações que compõem 
a Linha 14- Musgo do Monotrilho. 
 No âmbito municipal, prevê-se a ampliação da Marginal Pinheiros no sentido Interlagos. 
Questiona-se essa proposta, que se encontra vinculada com interesses imobiliários no em direção ao vetor 
Sul da cidade, uma vez que objetiva-se realocar os fluxos para os modais de transporte coletivo e de 
massa para uma melhor fruição urbana por meio da articulação das propostas das novas 
linhas de transporte metro ferroviário, hidroviário e cicloviário, além de possibilitar 
a requalificação das áreas de várzea do Rio Jurubatuba com a extensão de parques 
lineares.
 A partir de uma análise na escala Macro Metropolitana, considera-se que os seguintes projetos 
vêm de encontro para avançar no sentido do desenvolvimento sustentável da RMSP: o Plano de expansão 
do Metrô 2034; conclusão do Rodoanel Metropolitano; a implantação do Hidroanel Metropolitano, 
proposto pelo Grupo Metrópole Fluvial; a continuidade do Projeto Pomar ao longo das margens do 
Pinheiros e Tietê, de autoria da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo; e a implantação de 
um sistema de Corredores Ecológicos - conectando as massas de áreas verdes em conjunto com propostas 
de requalificação dos rios, dos córregos e das áreas de mananciais no território da RMSP.  A proposta 
urbanística parte da consideração da implementação desses projetos.
 Interpreta-se que o investimento prioritário voltado para o Arco Jurubatuba, em conjunto com 
as zonas delimitadas nessa área pela Lei de Zoneamento 16.402/16, não conduz uma proposta alinhada 
com o desenvolvimento de uma cidade com infraestrutura homogênea e usos diversos, ou seja, uma 
cidade para todos. Questiona-se a proposta de definir a área como uma ZPI Zona Predominantemente 
Industrial), uma vez que a vocação da área se aproxima mais com uma ZDE (Zona de Desenvolvimento 
Econômico), considerando a localização próxima das Estações Santo Amaro (Linha 9 - Esmeralda e Linha 
5 Lilás) e da Estação Socorro (Linha 9 - Esmeralda e futura Linhas 14 - Musgo), além da possibilidade de 
abordar moldes para incentivar a diversificação do uso do solo. 
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 A proposta de mobilidade para o Delta dos Jerivás parte da premissa do desenvolvimento 
orientado ao transporte sustentável, de modo a equivaler a importância de cada um dos modais abordados dentro 
de suas respectivas funções: cicloviário, rodoviário, metroferroviário e hidroviário. Concomitantemente com a rede de 
transporte diversificada, a largura das calçadas sofre uma ampliação condizente com a nova intensidade de uso peatonal 
da área. Com a construção da Estação Socorro da Linha 14 (musgo) do Monotrilho, prevista no plano de expansão do Metrô, 
é delimitado um importante nó intermodal CPTM - Monotrilho. Com a demanda gerada com os novos usos, 
densidade, equipamentos e espaços públicos projetados, a nova estação integra-se com um centro cultural/exposições, 
bicicletário, espaços de restaurantes/lanchonetes sob o viaduto e com a transposição peatonal ancorada 
na Ponte do Socorro, além da transposição que realiza a baldeação com a estação de mesmo nome da CPTM - ancorada 
na estrutura dos trilhos elevados. Quanto à oferta de espaços destinados ao lazer, cultura e esporte, os equipamentos estão 
concentrados no parque linear localizado na margem do Rio Jurubatuba, que contém ciclovias, amplos espaços verdes, 
arquibancadas e  marquises equipadas com painéis solares. 
 Na outra margem, o Porto Jerivás estabelece-se principalmente como vetor de transporte direcionado 
ao turismo, além de escoar cargas e resíduos sólidos das indústrias que permaneceram, ou que estão previstas, 
marcado visualmente pelo farol que ergue-se como um novo marco de identidade da região. Na área destinada às edificações 
do metrô próxima à estação Santo Amaro, é proposto um Centro de Educação - sobre as instalações do metrô - em 
conjunto com uma praça pública equipada com áreas esportivas, com o objetivo de criar a transposição entre o alto do morro 
do Jd. São Luís e a Av. Guido Caloi. Para suprir a nova demanda por equipamentos de caráter educacional, além do Centro de 
Educação, é proposto um Centro de Ensino Técnico no Vetor da Rua Ferreira Viana. Neste mesmo vetor,  o complexo do 
FABLAB / Midiateca, instalado em um galpão industrial pré existente, possibilita em sua plenitude o acesso a conteúdos 
de  tecnologia e mídias, garantindo inclusão digital a diversos públicos. Desse modo, promove-se a inserção educacional da 
população da região, nos setores de multimídia, prototipagem e capacitação em áreas tecnológicas. 
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DESENVOLVIMENTO SISTÊMICO
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 Em conjunto com as propostas no âmbito urbanístico, entende-se como premissa fundamental as propostas de 
aspecto ecológico no desenvolvimento das cidades contemporâneas. O parque linear da área do Delta dos Jerivás 
abriga diversas espécies de árvores nativas da região de mata ciliar e remanescentes de Mata Atlântica, 
com o objetivo de recuperar gradualmente as relações do ecossistema das margens dos rios, estendendo-se até as áreas de 
proteção ambiental das represas - em conjunto com outras propostas articuladas, tais como o Projeto Pomar (Governo do 
Estado - 1999), Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica (Lei da Mata Atlântica - 2006), corredores 
ecológicos e demais parques lineares existentes e previstos pelo projeto do Hidroanel Metropolitano. A dragagem e 
limpeza do principais rios da RMSP, em paralelo com propostas de revitalização das características ecossistêmicas das 
zonas de várzea, possibilita a recuperação da fauna e flora local, concomitantemente com a formação de 
novos espaços públicos que possibilitam retomar o convívio com os rios. 
 Além da responsabilidade ecológica, o parque linear possui em seus principais equipamentos (marquises, Centro 
Cultural e Estação Socorro - do Monotrilho/CPTM) um sistema de painéis solares capazes de gerar energia para os usos 
industriais e para os equipamentos públicos da área, economia que irá compensar gradualmente o enterramento das 
linhas de transmissão de alta tensão. Propõe-se o uso de incentivos fiscais, com relação aos índices urbanísticos, para 
promover o uso de energia solar nos novos empreendimentos na região.

O:
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 A vocação industrial da área foi mantida e reforçada com a intenção de distribuir os usos industriais entre 
os demais usos diversificados propostos, com o objetivo de evitar áreas extensas com uso predominantemente 
industrial e de alcançar uma maior a vitalidade urbana.  Atualmente, a área tem o predomínio da tipologia 
de galpões industriais, muitos dos quais subutilizados. Foram escolhidos 14 galpões com as melhores condições 
de reaproveitamento da estrutura preexistente ao longo dos vetores de transformação do bairro, com o objetivo 
de propor a sua requalificação e reutilização para abrigar tanto uso industrial quanto novos usos, como 
equipamentos e serviços. Com o projeto urbanístico proposto, a área estará melhor suprida de sistemas de transporte 
de passageiros, resíduos e cargas, e estará mais conectada com outras regiões da cidade e da RMSP.
 Novas necessidades e a elevada competitividade no mercado da tecnologia exigem novos espaços aptos à 
produção e promoção de alta tecnologia na cidade. No contexto do novo paradigma tecnológico, o acesso à internet 
deve ser encarado como direito básico, e a indústria de produtos eletrônicos, StartUps e serviços voltados à área da 
comunicação digital tornam-se cada vez mais cruciais - e a demanda por novos tipos de mão de obra especializada 
exige a implantação de redes de infraestrutura no cenário de homogeneização na distribuição da infraestrutura. 
 A requalificação dos galpões existentes ocorre por meio do abrigo de indústrias de alta 
tecnologia, manufatura, reciclagem, design/tecelagem e espaços destinados às atividades da indústria 
4.0 - fundamentada a partir da conectividade das máquinas, sistemas ativos, e redes inteligentes ao longo de toda a 
cadeia de valor que podem controlar os módulos da produção de forma autônoma. A área passará a abrigar um 
novo pólo industrial gerador de empregos no vetor Sul da RMSP,  continuando com a vocação já identificada 
pelo PDE para a área. 

design/têxtilreciclagemalta tecnologia manufatura
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TECNOLOGIA E INDÚSTRIA

Situação atual - indústrias à manter

Situação propostas - indústrias e escoamento

Indústrias de pequeno porte: 720 empregados

Indústrias de médio porte: 100 empregados
820 novos empregos

Relação de novos empregos para a Macroárea

}
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corte atual

cheios e vazios - atual

tipologias predominantemente 
industriais  

grandes glebas

espaços públicos ociosos

transposições insuficientes

cheios e vazios - proposto

tipologias diversificadas

quadras proporcionais
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isométrica - propostaisométrica - atual

Alteração dos parâmetros de ocupação do solo para 
priorizar alinhamentos frontais conforme tipologia 
verificada no lugar, e recuos dos fundos para uma 
melhor insolação e ventilação.
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DIRETRIZES DE OCUPAÇÃO
 As modalidades de habitação adotadas refletem distintas necessidades e demandas da área. São 
propostas habitações de interesse social na região delimitada pela ZEIS 3, além de moradias comuns, 
estudantis, temporárias (hostel/hotel), co-living e de mercado popular. Adota-se o instrumento da 
cota solidária nas áreas de edificações de uso misto, além do estabelecimento dos térreos não residenciais com 
ausência de recuos frontais, para incentivar as fachadas ativas.  

habitação comum habitação coletivahabitação de interesse social

zoneamento térreo

zoneamento superiores

4188 novos residentes 10% aluguel social

20% HIS

20% HMP

50% mercado comum
Área micro: 488hab/ha
2094 novos aptos
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Centro de saúde + vetor avenida Guarapiranga

Parque linear + Centro Cultural
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 Para a implantação de projetos urbanos orientados a um 
desenvolvimento sustentável das grandes cidades é imprescindível 
uma análise sistêmica, abrangendo e interseccionando 
diversas escalas, desde a Macro Metropolitana até a da quadra. 
O entendimento dos diversos conflitos e problemáticas urbanas 
parte de uma visão ampla do contexto da área escolhida, que 
contempla os aspectos socioambientais, as diretrizes dos sistemas 
de infraestrutura e as necessidades/cotidiano dos cidadãos. 
 A análise do contexto urbano onde a área está inserida 
permite o direcionamento de uma proposta para construção de 

uma sociedade mais equânime - com espaços diversos 
quanto a segmentos sociais, aos usos e às oportunidades de 
crescimento social - com a articulação de outras propostas 
existentes que também estão em concordância com tal 
direcionamento.  Projetos como o Hidroanel Metropolitano, do 
Grupo Metrópole Fluvial, as propostas feitas pelo PDE / Arco 
Jurubatuba, parcialmente revisadas pelo projeto, e o plano de 
expansão do Metrô, além do questionamento de engessamentos 
territoriais fruto de intervenções tanto públicas quanto privadas, 
tornam-se premissas para a implantação de novas propostas 

urbanas, sistematicamente interligadas e indissociáveis. 
 Dessa forma, os sistemas urbanos devem 
perdurar de forma diversificada e produtiva diante 
das transformações urbanas e sociais, evitando a 
criação e perpetuação de enclaves no território urbano. Busca-
se a construção de uma sociedade para todos, em que o 
conceito de “todos” seja o mais abrangente possível - diante 
das oportunidades e condicionantes urbanas de novos projetos 
de requalificação e reestruturação urbana, como o incentivo 
a usos diversificados, à mais de uma modalidade 

habitacional, à educação e inclusão digital, ao acesso 
à rede de transporte coletivo de massa e equipamentos de 
cultura e lazer. Todos esses aspectos projetuais se 
completam com a promoção da sustentabilidade 
urbana e ambiental, através da descontaminação 
do solo, despoluição dos rios, criação de áreas verdes e 
permeáveis e do estímulo a outros modais de transporte 
para passageiros e cargas, como o metroviário e o hidroviário.


