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RESUMO  

 
A Operação Urbana Água Branca é uma das operações urbanas ativas na cidade de São Paulo. Possui lei 
específica, porém não utiliza o Certificado de Potencial Adicional de Construção (Cepac) para pagamento 
de contrapartida mas, sim, dinheiro ou realização de obras pelo interessado. Este artigo apresenta os 
resultados da análise do mercado imobiliário na região, desde que os primeiros processos foram 
protocolados na Empresa Municipal de Urbanização (Emurb), atual São Paulo Urbanismo (SP 
Urbanismo), por volta do ano de 1995, até abril de 2012. No decorrer do estudo, foi analisado o mercado 
imobiliário na região, considerando as diversas vias, inseridas no perímetro da operação, que possuíam 
terrenos com potencial para incorporação na época de cada processo de participação na Operação Urbana 
Água Branca. Concluiu-se que, durante o período analisado, houve aquecimento do Mercado Imobiliário 
da região. Outro fato observado refere-se à valorização de algumas áreas, que foi fruto da implantação de 
melhoramentos públicos  por parte do Poder Público.  
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URBAN OPERATION AGUA BRANCA:  

Analysis of the Real Estate Market in the Perimeter  of the Operation  

ABSTRACT 

The Urban Operation Água Branca is one of many urban operations currently in the city of São Paulo. 
The operation is ruled by specific legislation but it does not use the Potencial Building Certificates 
(CEPAC) in order to pay the counterpart, using instead money or the execution of building plans from 
people interested in it. This article presents the results of the analysis of the Real Estate Market in the area 
since the first processes were put under analysis in the Empresa Municipal de Urbanização (Emurb) from 
the period between 1995 and 2012. As the studies were taking place it showed that the Real Estate Market 
in the area, considering the various streets inside the perimeter of the operation, had incorporating 
potential at the time of the application in order to take part in this urban operation. The conclusion is that 
during this period there were a heating up in the Real Estate Market in the area. Another fact observed 
was that the heating up of the value of some areas were due to the implementation of urban structural 
transformations and social improvements by the Municipal Public Authority. On the other hand there 
were situations where the private initiative invested in an area first and only then the project was 
implemented with the Municipal Public Authority intervention. 
 
 
Keywords: Real estate market, urban operation, municipal public authority. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Operação Urbana Água tem colaborado em muito com o mercado imobiliário da 

região. 

Com o passar dos anos, os empreendedores imobiliários tem se interessado pela área e, 

como resultado, um fato muito importante ocorreu. 

Em decorrência de obras de melhoramento público implantadas pela municipalidade, 

algumas áreas registram considerável valorização. 

O referido trabalho possui objetivos gerais e específicos. Os gerais referem-se à coleta de 

dados, na empresa gestora da operação urbana, sobre todos os processos de participação urbana, 

analisados até julho de 2012, e coleta dos elementos de pesquisa arquivados no banco de dados 

da empresa referentes à pesquisa imobiliária no setor da operação urbana.  

Já para os objetivos específicos, as análises são mais detalhadas e se referem aos 

seguintes aspectos: apresentar ao leitor a possibilidade de conhecer quais foram as propostas 

protocoladas para participação na Operação Urbana Água Branca até julho de 2012, como 

também analisar 409  elementos de pesquisa utilizados para apurar o valor do metro quadrado de 

terreno na época da pesquisa. 

A metodologia utilizada centra-se na organização dos dados coletados e posterior análise 

da planilha eletrônica. 

Para a primeira análise, o fator época em que a proposta foi aprovada também é 

importante, pois, a partir desses dados, analisa-se o porquê de existir maior aquecimento do 

mercado imobiliário. Fatores como mudança na economia e tendência de mercado são 

marcantes.  

 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO 

2.1. Operações Urbanas 

2.1.l. Conceito Geral 

Como parceria entre Poder Público, iniciativa privada e sociedade civil, as operações 

urbanas são consideradas, pelo Estatuto da Cidade, um instrumento legal a ser utilizado 

objetivando-se intervenções urbanas na cidade. A capacidade que esse instrumento possui para 
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que um projeto de intervenção urbana possa ser realizado legalmente em regiões 

predeterminadas da cidade é interessante. 

Como já abordado em outros artigos de nossa autoria, cada área objeto de Operação 

Urbana tem lei específica que estabelece os objetivos a atingir e os mecanismos de incentivos e 

benefícios. 

     De modo geral, a Lei de Operação Urbana estabelece as condições para que direitos 

adicionais de uso e ocupação do solo, isto é, limites acima dos estabelecidos pelo zoneamento, 

possam ser concedidos aos proprietários de imóveis contidos na área de intervenção em troca de 

contrapartida financeira, paga à prefeitura, e que será empregada em melhorias urbanas na 

região. Com isso, será permitido aumentar o gabarito de altura, mudar o uso e aumentar a área 

construída. Os requisitos para criar uma Operação Urbana, são as seguintes: 

• Limitar o perímetro de abrangência; 

• Possuir lei específica; 

• Estipular um estoque de área adicional a ser comercializada; 

• Estabelecer programa de investimento; 

• Utilizar os recursos obtidos apenas na realização do programa estabelecido na lei. 

3. OPERAÇÃO URBANA ÁGUA BRANCA 

A Lei 11.774, de 18 de maio de 1995, é que trata da Operação Urbana Água Branca. Por 

ter sido uma operação urbana anterior ao Estatuto da Cidade (Lei federal 10.257/2001) ocorre 

uma diferença nas diretrizes do texto da  lei, a saber: 

- O fato de possuir programa de intervenção definido; 

- O ato de compartilhar a gestão da Operação Urbana com a prefeitura e a sociedade civil. 

Nesses dois casos, não é necessário esclarecer na lei os tópicos citados acima. 

Como o pagamento das contrapartidas à prefeitura é realizado em espécie, ou por meio de 

execução de obras (contrapartida urbanística), o fato acaba gerando, por vezes, algumas 

controvérsias acerca dos valores das contrapartidas pagas à municipalidade. 
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Figura 1: Mapa de perímetro da Operação Urbana Água Branca  

Fonte: Emurb, 2009 

 

 

4. OBJETIVOS 

• Potencializar o uso do solo, devido à facilidade de acesso ao centro expandido, por 

meio de transporte público e pela proximidade das Rodovias dos Bandeirantes, 

Anhanguera e Castelo Branco; 

• Propiciar a ocupação ordenada das glebas vazias e dos terrenos subutilizados; 

• Realizar obras para ampliar o sistema viário local; 

• Solucionar os problemas de drenagem da região. 
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5. ESTUDOS REALIZADOS 

A Operação Urbana Água Branca compreende um conjunto de ações, coordenadas pela 

prefeitura, com a participação da iniciativa privada, que visa melhorar as condições urbanísticas 

da região da Barra Funda. 

Para definir o perímetro da Operação Urbana, foram considerados os planos urbanísticos 

já existentes, para a região, desde a década de 1970, e estudos contemporâneos à época de 

interesse de implantação de uma operação urbana naquela região, tendo como meta garantir 

melhor potencial para a região e adjacências. 

Os estudos realizados basearam-se em quatro planos, descritos a seguir: 

  Plano urbanístico 

Possui quatro princípios: 

• Melhorar as condições de mobilidade para veículos e pedestres no interior da área; 

• Reurbanizar a orla da ferrovia englobando áreas para concessão urbanística e 

viabilizar a implantação de Habitação de Interesse Social (HIS) e Habitação de 

Mercado Popular (HMP); 

• Implantar um sistema de áreas verdes associado ao sistema de drenagem, e, por fim, 

recuperar referenciais paisagísticos. 

 

Reurbanização da orla ferroviária 

Os principais objetivos a serem alcançados são: 

• Integrar as diretrizes da Companhia Paulista de Transportes Metropolitanos (CPTM) 

ao Plano Urbanístico da Operação Urbana; 

• Auxiliar no processo de recuperação da importância da ferrovia, em termos de 

funcionalidade e como elemento paisagístico; 

• Criar novos eixos de acesso e melhorar as ligações existentes entre as estações de 

Metrô/Ferrovia e os principais polos de atração da região; 

• Facilitar o acesso de automóveis, ônibus e pedestres às estações existentes: Terminal 

Barra Funda e Estação Água Branca. 
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Habitação social 

Foram levantados terrenos in loco de modo a estudar a viabilidade de futuros projetos de 

habitação social. 

 

Drenagem e área verdes 

Com o intuito de recuperar a interface do Tietê com a cidade e a implantação de um 

sistema de drenagem ligado ao sistema de áreas verdes, propõem-se que as áreas públicas 

permaneçam para uso exclusivo do público. 

 

Figura 2: Plano urbanístico da Operação Urbana  

Fonte: Emurb, 2009 

 

 

E para que ocorra a ampliação do sistema de drenagem ligado ao sistema de áreas verdes 

é proposto que as áreas particulares sejam desmembradas. 
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Contudo, em virtude das alterações ocorridas na região e da cidade, a Secretaria 

Municipal do Planejamento elaborou um diagnóstico para a região da Água Branca, em 1995. 

O relatório descreve que a área em questão está localizada na zona oeste da cidade, 

distando pouco menos de cinco quilômetros da região central. Região ocupada por equipamentos 

de cultura e lazer de caráter metropolitano, contava com um terminal intermodal de onde partem 

e chegam metrô, ferrovia, ônibus urbanos e interurbanos e sistema viário de grande capacidade. 

Possuía extensas áreas vazias, em grande parte de propriedade da prefeitura. Tendo em vista as 

características apontadas, possuía grande potencial de transformação. 

Com base nesse diagnóstico, em 1990, iniciaram-se os estudos para a implantação da 

Operação Urbana Água Branca.  

As características físicas e as restrições de zoneamento existentes na região 

possibilitaram o uso dos mecanismos de exceção previstos no Plano Diretor como um 

instrumento de planejamento urbano, qualificando-a para a implantação de uma Operação 

Urbana que gerasse recursos para a realização das obras necessárias ao seu desenvolvimento e 

crescimento urbano ordenado. 

Enviado para a análise e aprovação da Câmara dos Vereadores, no final de 1991, o 

projeto teve tramitação lenta e só em maio de 1995 foi aprovada a Lei 11.774, que instituiu a 

terceira Operação Urbana na cidade. 

6. CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO  

Localizada na zona oeste da cidade, sua ocupação, às margens das ferrovias Santos-

Jundiaí e Sorocabana, ocorreu com a industrialização da cidade, no final do século XIX. Essa 

caracterização industrial consistia na presença de depósitos, armazéns e galpões. Privilegiou-se, 

ainda, com a proximidade da área central da cidade e do Rio Tietê.  

Com o passar do tempo, esse polo industrial foi perdendo importância, principalmente a 

partir da década de 1960, com o desenvolvimento de outras regiões da cidade de São Paulo. 

Esse processo resultou em glebas e galpões desocupados e no surgimento, desta maneira, 

de um bairro da cidade limitado por duas barreiras físicas – a ferrovia e o Rio Tietê. A ocupação 

ocorreu de maneira desigual, com grandes quadras, que dificultavam a circulação de pedestres. 

Além disso, com a retificação do Rio Tietê, restaram muitas áreas municipais subutilizadas. 
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O parcelamento do solo ocorreu em grandes lotes, de quadras extensas, localizadas ao sul 

da ferrovia, formando, assim, as regiões da Água Branca, Barra Funda e Perdizes. 

Embora as margens de ferrovias se caracterizem como elementos de degradação, nos 

casos da Água Branca, Barra Funda e Perdizes, as transformações constantes nas tipologias 

residenciais e as renovações quanto ao uso das edificações dos bairros próximos à Água Branca, 

como Lapa, Pompeia e Vila Romana, influenciam e despertam o interesse para a construção de 

empreendimentos residenciais. 

 

Figuras 3 e 4: Orla ferroviária e grande gleba na Barra Funda 

 Fonte: Emurb, 2006 

 

 

 

6.1     Diagnóstico da Região 

           Diagnosticou-se que, ao contrário do que se esperava quando foi criada a Operação 

Urbana Água Branca, a adesão de empreendimentos residenciais para participar na operação 

urbana foi maior do que se esperava. 

Acreditava-se, na ocasião, na instituição da Lei da Operação Urbana Água Branca, e que 

as adesões de propostas de empreendimentos comerciais seriam muito mais expressivas, 

considerando-se a infraestrutura viária da região.  

O crescimento do mercado imobiliário e a escassez de terrenos em áreas tradicionais 

fizeram com que os empreendedores da área residencial buscassem espaços alternativos. 

Conforme pesquisa imobiliária efetuada por empresa especialista do setor imobiliário, a 

região da Barra Funda, atualmente, é bem vista pelos empreendedores, que a consideram como 
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região em franco crescimento, como também região alternativa, visto que as tradicionais, como a 

Faria Lima, Itaim Bibi e Berrini, dentre outras, encontram-se totalmente saturadas. 

 

6.2 Análise da Valorização da Região 

A autora teve a oportunidade de acompanhar todos os processos da Operação Urbana 

Água Branca e o mais interessante foi acompanhar, durante esses anos, a mudança ocorrida no 

cenário do mercado imobiliário da região. 

Áreas de gleba e/ou terrenos vazios estão escassos. As oportunidades de compra de 

terrenos para incorporação tornaram-se um negócio cobiçado, porém improvável.  

A pesquisa realizada mostra claramente a valoração das áreas inseridas no perímetro da 

operação objeto deste artigo. 

Como a pesquisa agregou elementos de vários anos, ocorreu, sem exceções, a 

possibilidade de traçar a série histórica de valor unitário de terreno de uma mesma área ofertada. 

O que, de primeira observação, parecia improvável, ocorreu. 

O adensamento não ocorreu de acordo com as expectativas da municipalidade, mas já é 

possível analisar quais as áreas mais atrativas para os empreendedores e quais melhoramentos 

públicos devem ser realizados para possibilitar a implantação e interesse maior em área que 

ainda está degradada. 

A mudança na caracterização urbana nas proximidades do terminal da Barra Funda, as 

obras realizadas na Marquês de São Vicente, os shoppings construídos nas imediações do metrô 

Barra Funda, mudaram o contexto urbano. 

 

7. CONCLUSÃO 

Acompanhar o mercado imobiliário de uma região requer paciência e senso analítico e 

crítico. 

Analítico porque não se deve olhar para a evolução do metro quadrado de uma área sem 

antes se ater à seguinte pergunta: Quais melhoramentos públicos foram implantados e 

construções edificadas que mudaram o cenário analisado no passado. 

Crítico porque não se deve esquecer que algumas áreas podem estar sendo 

demasiadamente valorizadas por ordem de uma perspectiva de melhorias a serem implantadas. 

Melhorias essas que podem ou não ocorrer. 
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Finalizamos o artigo propondo que a pesquisa anexa possa ser utilizada para a simulação 

de análise de várias situações de mercado. Por exemplo: análise de perfil de áreas de terrenos 

existentes em determinado período; relação entre preço e metro quadrado de terreno do mercado 

versus índice fiscal; relacionar valoração das ruas com empreendimentos e/ou melhoramentos 

públicos implantados; dentre outros. 
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