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ÁREA TEMÁTICA 

Planejamento Urbano 

 

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo apresentar e analisar a Operação Urbana 
Consorciada Rio Tietê/Osasco, instrumento de planejamento urbano desenvolvido em 
decorrência do fortalecimento da economia comercial e industrial da cidade de Osasco e 
a utilização de conceitos logísticos que orientam essa operação. 
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ABSTRACT: This article aims to present and analyze the Urban Operation Rio Tietê/ 
Osasco, urban planning tool developed as a result of strengthening commercial and 
industrial economy of the city of Osasco and use of logistics concepts that guide the 
operation. 
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OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA RIO TIETÊ/OSASCO 

INTRODUÇÃO 

Os primeiros anos do século XXI podem ser considerados como a “década da 
logística” no Brasil, já que o interesse pelo tema nasceu em meados dos anos oitenta do 
século passado. Paulatinamente, conceitos de logística foram absorvidos e aplicados em 
empresas privadas, a partir do contexto e de necessidades específicas, alcançando, 
finalmente, a aplicação na administração pública1. 

Um dos setores públicos que vem aplicando tais conceitos é o de Planejamento 
Urbano. Nas grandes cidades ao redor do mundo, busca-se equilíbrio entre 
competitividade e sustentabilidade por meio da aplicação dos conceitos de logística ao 
ambiente urbano. A logística implantada nesse cenário pode ser definida como a técnica 
que estuda a maneira pela qual pessoas, mercadorias e informação superam o tempo e a 
distância de forma eficiente, global e sustentável em áreas urbanas.  

Países como Alemanha, Holanda, Bélgica, Suíça e Dinamarca iniciaram já na 
década de 1990 estudos sobre logística urbana, cuja aplicação ocorreram através de 
projetos pilotos, também conhecidos como “city logistics”2 , que consistem em modelos 
alternativos para a distribuição de pessoas e serviços em centros urbanos, otimizando os 
recursos disponíveis.  

 
As iniciativas destes estudos vêm ao encontro da ocorrência de aumento de 
tráfego de materiais em vias urbanas, que sem um planejamento adequado às 
necessidades de infraestrutura e crescimento de rotatividade nos eixos urbanos, 
causam transtorno no processo de fluxo da malha viária.

3
  

 
Com essa nova visão sobre os centros urbanos e as necessidades advindas de um 

mundo cujo ritmo é ditado pelo relógio, a logística aplicada ao planejamento urbano 
objetiva propiciar aos habitantes a melhor qualidade de vida possível através de um 
processo continuo de coleta, organização e análise sistematizadas das informações, a fim 
de coordenar meios e recursos visando o desenvolvimento harmonioso da cidade.  Por 
meio dos resultados oriundos dessas coletas, é possível tomar decisões seguras e 
eficientes, uma vez que as melhores alternativas são conhecidas, propiciando o melhor 
aproveitamento dos recursos disponíveis. É possível, igualmente, planejar futuro através 
do estabelecimento de metas – agora com meios para atingi-las – que levem à melhoria 
de situações específicas e ao desenvolvimento das sociedades humanas. 

O desenvolvimento econômico e o crescimento urbano no presente demandam a 
necessidade por planejamento visando o futuro, estas duas variáveis levaram a Prefeitura 
do Município de Osasco – na Região Metropolitana de São Paulo – a criar a OPERAÇÃO 
URBANA CONSORCIADA RIO TIETÊ/OSASCO – OUC TIÊTE II, tema de análise deste 
artigo.  

Esta operação é instrumento importante não apenas para empresas, mas para 
toda a sociedade, uma vez que Logística e Planejamento Urbano se fundem para 

                                                 
1
  MUKAI, Hitomi; DIAS, Solange Irene Smdarek; FEIBER, Fúlvio Natércio. Logística urbana: a 

proposta brasileira. Cascavel: Faculdade Assis. Gurgacz, 2006. 
2
  DUTRA, Nadja Glheuca da Silva. O enfoque de “city logistics” na distribuição urbana de 

encomendas. Tese de doutorado. PPGEP/UFSC. Cap. 4. Florianópolis: 2004 
3
  CARVALHO , Eriane Fialho de; RIBEIRO, Rosinei Batista; SILVA, Humberto Felipe da. “Estudo da 

Logística Urbana no Municipio de Lorena – SP”, Cadernos UniFOA. Volta Redonda, ano IV, n. 9, abril. 
2009, p.2. Disponível em: http://www.unifoa.edu.br/portal_pesq/caderno/edicao/09/35.pdf. Acesso em 05 
fev. 2012. 

http://www.unifoa.edu.br/portal_pesq/caderno/edicao/09/35.pdf
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(...) criar para Osasco e seu morador uma Identidade, a ser construída através dos 
espaços de convivência coletiva, e da incorporação do Rio Tietê como um 
elemento integrador, gerando uma Centralidade Regional, que converge múltiplos 
usos sustentados pela oferta de diferentes modalidades de transporte.

4
 

 
A Operação Urbana 
 

As operações urbanas são um dos instrumentos de indução do desenvolvimento 
urbano regulamentados pelo Estatuto das Cidades em 2001, e são utilizadas na 
implementação de projetos urbanos, articulando um conjunto de intervenções que tem 
como finalidade a transformação estrutural de uma área da cidade a partir do redesenho 
urbanístico, econômico e social de suas áreas públicas e privadas. 

A OUC TIETE II está adequada às recomendações contidas no Estatuto das 
Cidades (Lei Federal 10.257 de 2001) e bem como do Plano Diretor de Osasco (Lei 
Complementar nº 125 de 2004). Isso porque o intuito é requalificar a área do centro no 
entorno da linha férrea, integrar os bairros que estão de lados opostos desta barreira 
física e pretende “despertar em seus moradores o sentimento de pertencer a um lugar e 
de reconstruir uma identidade”5 

Integrado ao OUC Tiête II, o município iniciou em 2007 o projeto “Osasco 50 anos”, 
uma iniciativa, suprapartidária, que visa colher sugestões dentre vários segmentos da 
sociedade para planejar Osasco, para quando chegar seu cinqüentenário, em 2012. Esse 
projeto se desenvolve em oito eixos temáticos: “Desenvolvimento Urbano e Qualidade 
Ambiental”, “Desenvolvimento Econômico”, “Saúde”, “Educação”, “Identidade Cultural”, 
“política Esportiva”, “Inclusão Social” e “Cidadania”. Aqui será tratado especificamente o 
eixo “Desenvolvimento Urbano e Qualidade Ambiental”, que contempla ações que 
dialogam com a Logística.  
 
Diálogo possível e necessário: Planejamento Urbano e Logística. 
 

O projeto OUC Tiête II prioriza a região central do município como pólo atrativo de 
negócios e pessoas, já que esta é “dotada de infra-estrutura urbana com capacidade 
ociosa”6, por meio “do adensamento da cidade, em torno da rede metrô-ferroviária e dos 
corredores rodoviários”7. Para isso, a Prefeitura de Osasco irá adotar algumas medidas a 
fim de “promover o balanceamento entre empregos e residências, aproximando uns dos 
outros; incentivando a predominância de locais multifuncionais, mistos de residência, 
comércio, serviços, centros culturais e equipamentos institucionais”.8 

Para tornar essa proposta viável – já que o centro conta com ruas estreitas e já 
saturadas, além de acesso limitado por duas barreiras físicas, o rio e a ferrovia – o Plano 
Diretor do Município de Osasco de 2004, em seu artigo 12, propôs a revisão e atualização 
do Plano de Estruturação Viária.  

 

                                                 
4
   OSASCO. Operação Urbana Consorciada Tiête II, p. 1. Disponível em 

http://www.sehdu.osasco.sp.gov.br/Operacao_Urbana_Consorciada_Tiete_II.pdf. Acesso em 15 dez. 2011. 
5
 Idem. 

6
  Idem, p.2. 

7
  Idem, p.2. 

8
  Idem, p.2. 

http://www.sehdu.osasco.sp.gov.br/Operacao_Urbana_Consorciada_Tiete_II.pdf
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Figura II – Foto atual da região onde ocorrerá a OUC TIETE II – Fonte Google Earth 

 
Um dos objetivos frutos dessa revisão é a criação de ligações alternativas às vias 

pedagiadas da Rodovia Castelo Branco e do Rodoanel Mario Covas a fim de garantir a 
fluidez e redução dos congestionamentos. Esse é um ponto crítico, já que a implantação 
de pedágios nestas duas vias, além de dificultar o livre acesso ao município, transferiu 
parte do fluxo de veículos das Rodovias, incluindo carretas, para as ruas locais. 
Adicionalmente, também foi identificada a necessidade de garantir acesso aos bairros do 
município por via pública e pavimentada, realidade que ainda não é presente em todos os 
distritos. 

 Outro ponto importantíssimo é a ampliação da eficiência do transporte coletivo 
regular, principalmente através da adoção de modelo operacional de integração de todos 
modais de transporte (local e metropolitano) com a implantação de terminais de 
integração junto às estações ferroviárias, além da criação de linhas integradoras de 
transporte coletivo de média capacidade (a exemplo do VLT – Veículo Leve sobre 
Trilhos). Este sistema poderá se instalar as margens de córregos e fundo de vale fazendo 
a ligação entre as zonas norte e sul, contemplando toda a cidade com transporte coletivo 
de qualidade, uma vez que a linha ferroviária já corta o eixo Leste-Oeste. 

Os pontos citados anteriormente são aqueles considerados prioritários para a 
requalificação urbana da área central bem como do posicionamento estratégico deste 
município que vem se destacando na economia e na qualidade de vida ao longo dos anos 
no cenário estadual e federal. Além disso, outros objetivos específicos e intervenções do 
projeto dialogam com a logística, evidenciando a importância desta para a eficiência das 
áreas urbanas. São eles: 

 

 Otimização da mobilidade e acessibilidade local e regional, 
estabelecendo conexões dentro da área de intervenção e a integração 
dos ônibus municipais, metropolitanos e a rede metroviária; 
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 Recuperação da frente fluvial do Tietê e da orla ferroviária; 
 

 Incentivo à criação de pólo de comércio e serviço de Osasco ao longo 
da Rodovia Presidente Castelo Branco, ressaltando a posição privilegiada 
do município; 
 

 Construção de estacionamento subterrâneo sob a área do Parque da 
Orla do Tietê para atender demanda da estação de trem e da rodoviária; 
 

 Readequação da infra-estrutura urbana existente, em especial o 
sistema viário, prevendo alargamentos, extensões e supressões de vias 
consideradas importantes para viabilizar a eficácia do projeto; 
 

 Construção de um edifício ponte sobre a estação Osasco (linhas 8-
Diamante e 9-Esmeralda da Companhia de Trens Metropolitanos – 
CPTM), em conjunto com a Companhia, visando a facilitação de acesso 
entre a Estação Osasco e o Bairro Bonfim, nas proximidades do Terminal 
Rodoviário Alfredo Tomás (parcialmente entregue em março de 2012); 

 

 
 
 

 

 
 

Figura I – Perspectiva Artística da nova estação Osasco – Fonte: 
www.sehdu.osasco.sp.gov.br/Operacao_Urbana_Consorciada_Tiete_II. pdf 

 

 
 

http://www.sehdu.osasco.sp/
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Planejamento Urbano, Logística e Sociedade. 
 

Como apresentado, a Operação Urbana Consorciada Rio Tietê/Osasco 
compreende uma série de intervenções coordenadas pela Prefeitura Municipal de 
Osasco, por meio da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano (SEHDU), com 
a participação dos moradores, proprietários e usuários. Para que o projeto seja bem 
sucedido é necessária a participação da sociedade, dirimindo dúvidas e minimizando 
conflitos que certamente existirão. 

A participação da comunidade é garantida através de um Grupo de Gestão de 
caráter consultivo e deliberativo, que é coordenado pela SEHDU.  Ao grupo cabe 
basicamente definir, acompanhar, fiscalizar e disponibilizar informações atualizadas à 
comunidade sobre a operação urbana, dando transparência e servindo como ponte entre 
a prefeitura e a sociedade. 

Essa interlocução entre sociedade e poder público é indispensável, especialmente 
porque algumas medidas são vistas por parte dos proprietários, como prejudiciais a seu 
patrimônio. Contudo, tais medidas visam o beneficio coletivo, prevalecendo o interesse 
comum ao individual, conforme previsto na Constituição Federal de 1988. 

O artigo 182 da Constituição Federal de 1988, que trata do desenvolvimento 
urbano executado pelo Poder Público Municipal, corrobora com o pleno desenvolvimento 
das funções sociais da cidade e garante o bem-estar a todos habitantes. 

§ 1.º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades 
com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de 
desenvolvimento e de expansão urbana. 
§ 2.º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às 
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.  

9
 

 O planejamento urbano, em locais já consolidados consiste em um desafio para as 
municipalidades já que além de transtornos temporários no transito, limpeza e mobilidade 
envolvem interesses de particulares, que devem ser compreendidos. A fim de minimizar 
as disputas e conflitos, a Operação Urbana também contará com outros instrumentos 
para reconstrução rápida de todo território abrangido pela intervenção, como o IPTU 
Progressivo no Tempo, a Concessão Urbanística, a Transferência de Potencial Adicional 
de Construção e o Direito de Preempção (ou direito de preferência, que confere ao Poder 
Público Municipal a preferência para aquisição de imóvel urbano, objeto de alienação 
onerosa entre particulares). A utilização destes instrumentos, previstas no Plano Diretor e 
instruídas pelo Estatuto das Cidades, contribuem para a justiça nas desapropriações e 
outras ações que eventualmente onerem à população, além de agilizar as obras que 
viabilizam as operações e, portanto, devem ser executadas. 

Considerações Finais 

A Operação Urbana Consorciada Rio Tietê/Osasco, é exemplo positivo de 
transformação de paisagem e um bom instrumento para resolver os problemas de 
circulação da cidade, tendo em vista seu caráter sustentável (já que prevê a utilização de 
recursos e infra-estrutura disponíveis), coletivo (porque discutido e construído com a 
sociedade), e integrador (eliminando ou transpondo barreiras físicas que dividem o 
município).  

                                                 
9
 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 

Senado,1998. 
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 A Logística não só está presente neste projeto como é um eixo fundamental para 
sua eficácia. Isso porque prioriza a utilização da infra-estrutura existente, modernizando-a 
com base em conceitos contemporâneos de mobilidade e acessibilidade, integrando os 
diferentes tipos de transporte e ampliando sua oferta com a criação de novas 
modalidades de transporte. Essa ação visa aproximar as residências do emprego atraindo 
novos moradores para a região central, sem preterir os moradores das regiões mais 
afastadas, já que a oferta de transporte público está sendo priorizada, otimizada e 
ampliada, bem como aprimorando as vias para acesso de automóveis por toda a cidade. 
 Certamente, a operação despertará o interesse tanto de munícipes quanto de 
pessoas que transitam pela rodovia ou ferrovia, fazendo com que o município de Osasco 
seja identificável como um lugar bom para morar, trabalhar ou investir. As obras já foram 
iniciadas, resta agora superar outro desafio comum no Brasil: dar continuidade a boas 
iniciativas, independente de partidos ou gestões, fazendo do Planejamento Urbano uma 
política de Estado e não de governo. 
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