
Qual será o ideal de cidade do Século XXI?

Como ele será construído?

Como ele poderá ser aplicado a uma cidade com as enormes 
dimensões e intricada teia de interesses e confl itos como 
São Paulo?

A equipe multidisciplinar que organizou este estudo, 
publicado de forma adaptada neste livro, acredita que a 
única resposta válida a estas questões será encontrada 
ouvindo a própria cidade, aprendendo como ela cria e 
resolve seus problemas.

Partindo das questões mais específi cas às mais gerais 
e chegando aos focos conceituais esta equipe acompanhou 
as mais de 40 audiências públicas realizadas no debate 
sobre a revisão do Plano Diretor, analisou grande volume 
de dados urbanísticos, econômicos e estatísticos sobre 
a cidade, debateu por mais de dois anos quais seriam os 
pontos de equilíbrio e sua dinâmica.

Neste esforço de ajudar a enxergar os intrincados caminhos 
para este Equilíbrio Urbano fundado no cálculo de suporte 
da infraestrutura e no anseio por uma Cidade Justa na qual 
todos os cidadãos tenham acesso às condições adequadas 
de dignidade, em especial a habitação, à manutenção e 
desenvolvimento da qualidade de vida e a igualdade de 
oportunidades no acesso aos serviços públicos de qualidade 
e ao desenvolvimento de todo seu potencial.

socialização urbana e pela igualdade 
de acesso às oportunidades, no adequa-
do balanceamento entre técnico e polí-
tico, entre dezenas de outros fatores 
debatidos ao longo do estudo.

No esforço de ajudar a enxergar os 
intrincados caminhos para este Equi-
líbrio a equipe buscou tanto na aná-
lise das pequenas questões específi -
cas que dizem respeito a formação das 
desejadas “ilhas de tranquilidade” 
até o debate das questões gerais que 
dizem respeito à visão da cidade como 
um todo e o complexo relacionamento e 
interdependência entre suas partes, 
até buscar delinear as questões mais 
conceituais voltadas para identifi car 
por um lado quais são as políticas 
a serem aplicadas para a construção 
de uma situação de equilíbrio até a 
preocupação de refl etir sobre qual é o 
ideal de cidade que emergirá no Sécu-
lo XXI e como ele será construído.

O que a cidade nos ensinou? 

Para Rousseau a cidade era formada 
pelos cidadãos que moravam nela e não 
pelos prédios e para que os moradores 
fossem de fato cidadãos era necessá-
rio que participassem do processo de 
tomada de decisões envolvendo os des-
tinos da cidade. Com a preocupação de 
concretizar este ideal de cidade uma 
equipe multidisciplinar acompanhou 
os debates sobre a revisão do Plano 
Diretor, organizou e refl etiu sobre as 
demandas apresentadas, estudou dados 
diversos sobre a cidade, debateu com 
diversos segmentos e, a partir des-
te diagnóstico, buscou sistematizar 
este conhecimento oferecido pela ci-
dade em um conjunto de análises sobre 
os problemas da cidade de São Paulo.

A tendência que emerge destes dados 
é um profundo desejo de um Equilíbrio 
Urbano no qual a ação de tantos ele-
mentos e necessidades diversas possa 
encontrar um ponto de sustentabili-
dade no qual Justiça Social, Quali-
dade de Vida, Preservação Ambiental, 
Desenvolvimento Econômico possam 
conviver de forma harmônica em uma 
Cidade Justa.

O desafi o de encontrar este Equilíbrio 
Urbano passa pelo adequado planeja-
mento do adensamento compatível com a 
infraestrutura existente, pela otimi-
zação da oferta de serviços públicos 
e empregos compatíveis em proporção 
adequada à densidade populacional, 
pelo incentivo às formas adequadas de 
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O trabalho coletivo de criação deste conjun-
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O que aprendemos sobre a cidade

“A maioria considera um burgo uma cidade e um bur-
guês um cidadão. Não sabem que as casas formam o 
burgo e os cidadãos fazem a cidade’’

(R, Jean-Jacques, O Contrato Social)

Para Rousseau, a verdadeira noção de cidadania 
estava na participação no processo de decisão da ci-
dade. Aqueles que detinham algum poder de decisão 
eram os cidadãos, e assim para ele o direito funda-
mental que defi nia a cidadania era, mais que qual-
quer outro, o direito de participar das decisões.

Cidadania é hoje palavra corrente nos discursos, seu 
conceito tem sido ampliado para incluir cada vez mais 
acesso a direitos fundamentais. Esta evolução e abran-
gência é sem dúvida um grande avanço político, social, 
econômico e uma conquista da civilização. Mas, em cer-
ta medida, o sentido original de cidadão – aquele que 
se opõe a súdito – tem tido sua importância esmaecida 
pela conquista de direitos em outros campos.

Este enfraquecimento do direito de partici-
par nas decisões – ainda mais nas decisões da 
cidade – torna-se mais evidente quando se tra-
ta de uma metrópole de dimensões gigantes-
cas como São Paulo. A complexidade de suas 
teias de interesses e necessidades, a fragmenta-
ção das comunidades que vivem nela, as enor-
mes distâncias que separam seus moradores, 
não só geografi camente, parecem apontar para a 
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impossibilidade da cidadania naquele sentido 
mencionado por Rousseau e indicar a necessida-
de de uma solução tecnocrática, focada na cidade 
como agrupamento de prédios e ruas e não como 
ajuntamento de pessoas.

Na outra ponta deste dilema tem-se a dimensão 
contrária, aquela na qual se imagina que os problemas 
locais podem ser resolvidos sem uma visão global da 
questão, que as soluções podem ser meramente for-
mais, que é possível criar algumas poucas leis e com 
isto formar uma cidade ideal, considerando qualquer 
avaliação técnica como obstáculo artifi cial, falta de 
vontade política e, ao mesmo tempo, fragmentando 
a cidade em milhares de unidades cujo único critério 
valorativo é o de quem grita mais leva vantagem.

Confrontados com estas duas visões, um grupo 
de profissionais de áreas diversas, reunidos pelo 
mandato do vereador paulistano José Police Neto, 
iniciou há mais de três anos um esforço para com-
preender a dinâmica da cidade e buscar soluções 
ao mesmo tempo globais e locais. Mais do que es-
forço apenas analítico, foi o resultado de uma luta 
por uma compreensão cidadã de São Paulo, direta-
mente engajada e comprometida com os debates 
urbanos neste período, em especial com a discus-
são sobre a revisão do Plano Diretor Estratégico, 
com a participação em todas as mais de 50 audiên-
cias públicas realizadas.

Parte signifi cativa deste livro é resultado da par-
ticipação nestas audiências, ouvindo os diagnósticos 
da população sobre os seus problemas, buscando, in-
clusive nas propostas formuladas, respostas que po-
deriam ser efetivas e tentando construir um quadro 

geral no qual pudessem ser sistematizadas as gran-
des angústias que os paulistanos desejam ver resol-
vidas e que se repetem por toda a cidade.

Nesta busca da passagem do fragmentário e es-
parso ao consolidado e consistente, foram feitas 
muitas refl exões voltadas para os elementos centrais 
nos quais repousa o aparente caos tanto da cidade 
como das reivindicações. Em meio a uma quantidade 
enorme de papéis, sufi ciente para encher uma sala 
do gabinete parlamentar, com as transcrições das 
dezenas de audiências e milhares de documentos en-
caminhados à relatoria da revisão do Plano Diretor, 
deveria haver fi os condutores capazes de dar um sen-
tido unifi cador e organizador a tantas e tão diversas 
demandas, primeiro passo para se obter a resposta 
ao sentido da cidadania entendida como participa-
ção das decisões da cidade.

Nenhuma das milhares de questões deixou de ser 
respondida. Cada morador teve o direito de cidadão 
de expressar-se, de ter sua opinião levada em conta 
e sua demanda considerada. Além disso, era neces-
sário buscar neste rico diagnóstico de quem vive os 
problemas urbanos a visão geral sobre a organiza-
ção da cidade, extrair dele os conceitos que seriam 
capazes de construir uma cidade guiada por outros 
valores, mais adequada aos anseios e expectativas e, 
sobretudo, mais à altura dos seus cidadãos.

Em algum momento, o esforço coletivo para pen-
sar a cidade acabou ultrapassando o objetivo inicial 
da discussão sobre o Plano Diretor. Evoluiu para a 
necessidade de construção de um modelo concei-
tual capaz de compreender a cidade e, a partir desta 
compreensão, de saber quais seriam os pontos que 
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Apresentação

deveriam ser enfrentados para a construção de uma 
cidade melhor.

Esta última conceituação nos obrigou a pensar, 
por fi m, no que seria uma cidade melhor, não como 
uma abstração ou slogan, mas como poderia ser uma 
cidade na qual os cidadãos pudessem realmente de-
senvolver suas potencialidades e ter uma vida à altura 
da dignidade que lhes é inerente. Da mesma forma, 
devemos pensar em outras iniciativas legislativas, que 
implementem ferramentas para garantir a função so-
cial da propriedade, como a Lei do IPTU Progressivo, 
mas que seriam muito mais amplas que este.

O mesmo Rousseau, analisando o modelo ideal de 
cidade, a Atenas clássica, desvela os elementos ocul-
tos que negam seu status de cidade ideal pelo foco nos 
aspectos cosméticos e pela exclusão social e política:

“... perguntarei unicamente se os atenienses se torna-
ram melhores ou piores sob o seu governo; pedirei que 
nomeiem alguém entre os cidadãos, entre os escravos 
ou até entre as crianças, que, graças a seus cuidados, 
se tenha tornado um homem de bem. Aí está, parece-
me, a primeira função do magistrado e do soberano, 
uma vez que o meio mais rápido e certo de tornar os 
homens felizes não é ornamentar suas cidades nem 
mesmo enriquecê-las, mas sim torná-los bons.” 

(R, Jean-Jacques, Última Resposta ao Sr. Bordes)

A cidade ideal é aquela capaz de garantir o acesso 
de todos à igualdade de oportunidades, aos serviços 
públicos de qualidade, à participação ativa nas deci-
sões, à garantia dos direitos essenciais à dignidade 
humana. Nela o poder público age sempre no sentido 
de reduzir as desigualdades e não de ampliá-las. É a 
“cidade justa”.

Na nossa avaliação, a cidade justa tem hoje duas 
tarefas essenciais. A primeira é a redução brutal do 
defi cit habitacional, que passa da casa de um milhão 
de famílias sem casa. Redução esta que deve ser feita 
não como mera construção de casas, mas de acordo 
com esta visão de cidade justa. Dentre as nossas di-
versas preocupações está a de dar uma aplicação e 
utilização mais justas às áreas já dotadas de infraes-
trutura construídas com recursos públicos. Da mes-
ma forma, é importante associar moradia, emprego 
e oferta de serviços públicos em densidades compa-
tíveis entre si, para não se reproduzirem desigual-
dades e injustiças que geram a imensa maioria das 
demandas dos cidadãos.

Ao mesmo tempo, é preciso compreender que 
ocupação e adensamento devem basear-se em cri-
térios objetivos, passíveis de serem demonstrados 
e discutidos, que garantam esta ocupação do solo 
compatível com o conceito de cidade justa. Assim, 
a segunda grande tarefa para a construção de uma 
cidade justa é a construção de um sistema de cálculo 
que suporte, de forma equilibrada, infraestrutura, 
oferta de serviços públicos, adensamento populacio-
nal e impacto ambiental.

Este livro nasceu da conclusão, do nosso grupo de 
trabalho, de que era necessário compartilhar estas li-
ções que a cidade nos ensinou com outros, para que 
elas possam ser lidas, questionadas, complementa-
das, criticadas, enfi m, para que este conhecimento 
possa frutifi car.

 José Police Neto
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O que é Política de Desenvolvimento Urbano(PDU)?
Feitas essas considerações gerais, no rol de direitos sub-

jetivos do cidadão encontramos a propriedade. Dada a ideo-
logia não intervencionista, o proprietário podia fazer valer 
esse direito contra a atuação estatal. A operacionalização 
da ideologia liberal deveria permitir a todo cidadão acesso 
à propriedade e, assim, garantir-lhe moradia digna. Sucede 
que não foi isso que aconteceu. Anteriormente à formação 
dos estados nacionais, ocorrida a partir do século XVI, uma 
minoria de nobres detinha a propriedade das terras. Essa 
situação não se alterou posteriormente e, com isso, man-
tendo-se a concentração da propriedade em uma minoria, 
aumentou o problema da moradia para a imensa maioria da 
população.

A equação liberdade/igualdade socioeconômica no mo-
delo liberal revelou-se como amplas garantias à minoria 
dominante nos meios de produção, entre eles a proprie-
dade tanto das terras como das indústrias. Essa minoria, 
através do aparato não intervencionista do estado, tinha 
garantida a manutenção da desigualdade econômico-so-
cial na sociedade e, com isso, contribuía para aumentar a 
miséria para amplos setores sociais. Dito de outro modo, 
quanto maior a miséria da população maior a riqueza de 
uma minoria que, ademais, encontrava-se encastelada no 
aparato estatal2. 

2 Para aprofundar o estudo da atuação da ideologia liberal no aumento da miséria da população, cf.:
POLANYI, K. A grande transformação – as origens de nossa época. Rio de Janeiro: Campus, 1980; 
MOORE JR., B. Refl exões sobre as causas da miséria humana e sobre certos propósitos para eliminá-los. 
Rio de Janeiro: Jahar Editores, 1974.

Política de Desenvolvimento Urbano

Para compreendermos o que seja política de desenvolvimen-
to urbano temos antes de verifi car qual a relação entre o es-
tado e a sociedade1. Sabemos que no modelo liberal o estado 
era não intervencionista e, com isso, suas funções eram limi-
tidas pela garantia dos direitos privados, disciplinando suas 
próprias atividades sem, contudo, impedir o que seriam os 
direitos subjetivos dos cidadãos. Esse modelo, próprio da ide-
ologia liberal, estabelecia ao estado controles internos e ex-
ternos, com nítida separação entre esfera pública e privada. 
Com isso, estava garantido o “laissez faire, laissez aller” que 
permitia a livre atuação das “mãos invisíveis do mercado”, para 
utilizarmos a expressão de Adam Smith (1723-1790).

A ideologia liberal sustentava que, organizando-se 
assim a relação entre estado e sociedade, estariam garanti-
das as mais amplas liberdades, criando-se a riqueza neces-
sária para diminuir as diferenças econômico-sociais entre 
os cidadãos, sem intervenção do poder estatal. A legitima-
ção deste poder ocorria através de políticas públicas, elabo-
radas no interior do aparato estatal, pelas quais se limitava 
a atuação estatal à garantia de condições para atuação dos 
atores sociais em ambiente de plena liberdade, tanto social, 
no exercício dos direitos pelos seus titulares, como econô-
mica, com a não intervenção nas relações entre os agentes 
econômicos, na circulação de mercadorias e no modo de 
produção das mesmas.

1 Para aprofundamento do que se segue, cf.: 
POLANYI, K. A grande transformação – as origens de nossa época. Rio de Janeiro: Campus, 1980; 
PELAYO, M. G. Las transformaciones del estado contemporaneo. Madri: Alianza Editorial, 1985; 
DUVERGER, M. As modernas tecno-democracias. São Paulo: Paz e Terra, 1975; 
DALLARI, D. A. O futuro do estado. São Paulo: Moderna, 1980.
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Essa situação agravou-se com o aumento da mi-
séria da população, levando às lutas sociais desen-
cadeadas a partir da Revolução Francesa, incendian-
do os conflitos sociais em toda a Europa. Na segunda 
metade do século XIX a ideologia liberal começou a 
perder força, surgindo as bases do Estado de Bem-
Estar Social, com a proposta socialdemocrata de 
combinar “o máximo de liberdades com o mínimo de 
desigualdades sociais”, como bem assinalou Norber-
to Bobbio (1909-2004). O poder estatal passou a ser 
legitimado pela intervenção na esfera social e, com 
isso, o aspecto subjetivo da propriedade teve limitada 
sua atuação. Nesse contexto, o direito de proprieda-
de tem seu aspecto subjetivo diminuído, em face da 
necessidade de atender à demanda de moradia digna 
a amplos setores da sociedade, condição inerente à 
atuação do estado. Com isso, surgem as políticas so-
ciais que, aos poucos, vão se ampliando aos setores da 
saúde, educação, segurança etc. 

A implementação do Estado de Bem-Estar Social na 
Europa e sua expansão pelo mundo ocorre simultane-
amente à expansão da “economia de mercado”. A crise 
que desencadeou a I Guerra Mundial está intimamente 
conectada a esse processo, de tornar possível vencer as 
resistências dos setores mais conservadores da socieda-
de. Entre as I e II Guerra Mundial ocorre a consolidação 
do Estado de Bem-Estar Social, especialmente a partir 
da quebra da Bolsa de Nova Iorque em 1929, quando 

passaram a ser adotadas as teorias econômicas de John 
Maynard Keynes (1883-1946). 

A II Guerra Mundial, com as experiências dos totalita-
rismos nazista e fascista, signifi cou um desafi o ao modelo 
de Estado de Bem-Estar Social, estabelecendo os limites 
de sua atuação. Na segunda metade do século XX, come-
çaram a surgir as crises fi scais e, com isso, a correlação en-
tre estado e sociedade começou a ser corroída, ensejando 
o surgimento do neoliberalismo, concretizado enquanto 
política estatal durante o período de 1979 a 1990, quan-
do Margaret � atcher (1925) foi primeira-ministra na In-
glaterra, em atuação conjunta com Ronald Reagan (1911-
-2004), presidente dos Estados Unidos entre os anos de 
1980 a 1988. O enfraquecimento da ideologia neoliberal 
ocorreu com a crise mundial, com epicentro situado nos 
EUA, a partir de 2008, e cujos efeitos se estendem até os 
dias atuais. Há certo consenso entre os economistas na 
avaliação de que o remanescente do Estado de Bem-Estar 
Social tem sido a garantia da superação da crise criada 
pelo neoliberalismo.

No Estado de Bem-Estar Social, a linha divisória 
entre políticas públicas e políticas sociais praticamente 
dissolve-se, na medida em que a atuação estatal na so-
ciedade implica em redirecionar os recursos fi nanceiros 
alocados por intermédio dos impostos. Para possibili-
tar o atendimento do aumento das demandas sociais, 
o estado passou a ampliar a margem de incidência dos 
impostos. 

Introdução
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A atuação do poder público na área urbana objetiva 
contribuir ao bem-estar de todos os habitantes, tornan-
do a cidade sustentável. Esta é a essência da política de 
desenvolvimento urbano. Para isso parte do princípio da 
limitação da propriedade, de seu uso, gozo e disposição. 
É o que chamamos de função social da propriedade, pela 
obrigatoriedade de seu titular preservar a fl ora, as bele-
zas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histó-
rico e artístico, evitando a poluição do ar e das águas. 

A palavra política neste contexto é utilizada como dire-
triz à atuação do poder público. O controle da propriedade 
através de suas funções sociais explicita-se enquanto po-
lítica pela compreensão de que a cidade é o local de mora-
dia, trabalho, circulação e lazer para seus habitantes que 
têm, ademais, direito à dignidade, à saúde, à educação, ao 
meio ambiente saudável, ao saneamento básico (água, es-
goto e drenagem), ao lazer e a outros fundamentais para a 
vida moderna, entendidos genericamente como funções 
sociais da cidade. A política de desenvolvimento urbano é 
o conjunto de diretrizes para a atuação do poder público, 
em consonância com as funções sociais da cidade e da 
propriedade.

Em síntese, a política de desenvolvimento urbano cons-
titui-se como conjunto de diretrizes inerentes ao Estado de 
Bem-Estar Social, para a sustentabilidade da cidade. 

Essas diretrizes não consistem em generalidades, 
mas se consusbstanciam no Plano Diretor e, como tal, 
estão previstas expressamente no Estatuto da Cidade 
(Artigo n. 40: “ O plano diretor, aprovado por lei 
municipal, é o instrumento da política de desen-
volvimento e expansão urbana”). 

1993-2002

1975 a 1985 1986 a 1992

1950 a 1962 1963 a 1974

até 1929 1930 a 1949
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Contextualização histórica da PDU
É imprescindível contextualizar historicamente a 
PDU, pois somente assim podemos obter informações 
precisas de como ocorreu o processo de urbanização 
da cidade de São Paulo. Com isso se tornará evidente 
como, pelo confronto entre a gestão do Município e as 
necessidades da cidade, aos poucos se foi consolidando 
a necessidade de estabelecer de forma clara a PDU que 
equacionasse esta necessidade, trazendo propostas 
concretas e plausíveis, passíveis de serem atendidas e 
solucionadas.

A cidade de São Paulo nas últimas décadas passa por 
um processo substancial de mudança na sua base econô-
mica, transformando-se de cidade industrial em cidade 
de serviços, sem perder signifi cativamente sua base no 
setor secundário, inserida como metrópole conjugada a 
outros 38 municípios. 

O século XX presenciou o seu dramático crescimen-
to. De 200 mil habitantes, rodeada de pequenas vilas, 
para um aglomerado de mais de 20 milhões, englobando 
todos esses núcleos originais numa das quatro maiores 
aglomerações humanas em todo o planeta. 

O crescimento demográfi co da cidade de São Paulo 
foi acompanhado de extraordinário dinamismo econô-
mico, impulsionado, inicialmente, pelo ciclo do café, 
depois pelo da indústria e na última década cada vez 
mais pelo de serviços, transformando-a no maior centro 
fi nanceiro da América do Sul, além de ainda manter-se 
como o maior centro industrial.

A cidade de São Paulo é a maior da América do Sul 
e, assim, é importante centro de governo, cultura e 
turismo. 

Densidade demográfi ca do município de São Paulo 
ano população total área em km2 densidade 

(hab/km2)
1950 2.198.096 1.624 1.354

1960 3.666.701 1.587 2.310

1970 5.924.615 1.509 3.926

1980 8.493.226 1.509 5.628

1991 9.646.185 1.509 6.392

2000 10.434.252 1.509 6.915

2010  11.253.503 1.509 7.458

Fonte:IBGE, Censos Demográficos e EMPLASA. 
Obs:Somente a partir de 1964 o IGC passou a calcular a área do MSP.

O dinamismo cultural e de seus negócios, alimen-
tado pelo espírito empreendedor paulista, sustenta 
há mais de um século o seu atual desenvolvimento ex-
traordinário, a exemplo do que já havia realizado no 
passado, mesmo sendo uma pequena vila, ao ter mais 
que duplicado o espaço brasileiro nos quatro primeiros 
séculos de colonização, com as suas “bandeiras” e “en-
tradas” para além do Tratado de Tordesilhas. 

A cidade de São Paulo constitui-se como centro da 
maior signifi cância nas artes e na ciência, sendo sua 
principal universidade parte do mais denso conjunto 
brasileiro de instituições de nível superior, comparada 
às melhores do mundo, produzindo conhecimentos e 
realizando trabalhos de consultoria internacionalmen-
te. São Paulo é o maior hub ou centro distribuidor de 
conexões de transporte aéreo da América do Sul.

Através de sua história, criou e modifi cou sua pai-
sagem urbana, produzindo enorme variedade de am-
bientes urbanos, alguns de alta qualidade ambiental em 
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seus centros e bairros de moradia, mas de modo geral 
de medíocre ou claramente insufi ciente qualidade ur-
banística, resultando em grandes desigualdades sociais 
e desequilíbrios ambientais, apesar de seu dinamismo 
econômico aparentemente inquebrantável.

As desigualdades sociais e os desequilíbrios ambien-
tais são os problemas urbanos principais. Ao serem 
exacerbados, ao invés de contidos e revertidos, impe-
dirão São Paulo de continuar a ser a mais importante 
cidade de toda a América do Sul. Será colocado em risco 
seu dinamismo socioeconômico, como grande centro 
de serviços que se desenvolverá e consolidará durante 
o século XXI. E cada vez mais com base econômica no 
chamado terciário avançado, com seu desenvolvimento 
dependendo da efetivação do que tem sido chamado de 
sociedade do conhecimento. 

A cidade passa, em síntese, por uma crise estrutural 
demonstrada pelo crescimento de seus grandes proble-
mas sociais e ambientais, que evoluem mais depressa 
do que as soluções, podendo tornar a cidade econômica, 
social e ambientalmente insustentável.

A PDU estabelecerá diretrizes ao PD, no qual serão 
criadas ferramentas para o poder público em três níveis:

a) o do conjunto do município articulado à região 
metropolitana e macrometropolitana; 

b) o das 31 Subprefeituras; 

c) o  local, que se desdobra em Planos de Bairro de 
longo prazo para a sua implementação e Planos 
de Ação Local de curto prazo. Estes planos da-
rão ao conjunto de regras estabelecidas o sufi -
ciente conteúdo capaz de interessar o cidadão 
comum. Na experiência ocorrida no distrito de 
Perus, por exemplo, a implementação do Plano 

As desigualdades sociais e ambientais evoluem cada vez mais 
com o crescimento da cidade.
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de Bairro recebeu votação formal favorável dos 
moradores. 

Este exemplo constitui passo importante para cons-
truirmos o pacto social, que conferirá ao planejamento 
da cidade o apoio social amplo. O reconhecimento das 
necessidades dos moradores locais e a implementação 
de Plano de Bairro conferirão vigor e legitimidade ao 
poder público, garantindo a articulação com sucessivas 
administrações municipais, com o Governo Estadual e 
Federal, estabelecendo a continuidade entre as esferas 
federativas, exigida para a solução dos problemas que 
afl igem os moradores. 

Atualmente isso somente se consegue através de 
pressão continuada da sociedade civil, mas de forma 
pontual. Com os Planos de Bairros o poder público vai 
ao encontro da população, articulando a solução de suas 
necessidades em conjunto e no quadro do Planejamento 
Municipal. Com isso, em vez de solução para problemas 
pontuais, teremos o equacionamento das necessidades 
dos moradores a serem enfrentadas em conjunto com os 
problemas de toda a cidade.

Função da PDU
A PDU deve ser orientadora do Plano Diretor (PD) e 

deve explicitar-se como texto legal amplamente discuti-
do tanto com a sociedade, como com os representantes 
do poder público. 

A PDU abrange todas as Políticas Setoriais, in-
cluindo a que se denomina Plano Urbanístico Am-
biental, mas que, na verdade, são diretrizes para o 
mesmo, assim como o Plano de Uso do Solo articula-
do com os Planos de Habitação, Plano de Circulação 
e Transportes. 

A questão ambiental assumiu importância funda-
mental para a sobrevivência da humanidade no Plane-
ta, permeando todas as políticas públicas e privadas 
que infl uem no ambiente natural. Todas as políticas 
públicas constituintes da Política de Desenvolvimento 
Urbano, inclusive a socioeconômica, devem expressar 
a preocupação básica de manutenção saudável da vida 
humana no planeta. Neste momento, discute-se em 
escala planetária a instituição de limites na produção 
de gases que produzem o chamado “efeito estufa”. A 
Política de Mudança Climática aprovada pela Câmara 
Municipal em 5 de junho de 2009 constitui importan-
tíssima contribuição nesse sentido, integrada à recen-
te lei estadual paulista de Mudanças Climáticas no mu-
nicípio de São Paulo.

Cada vez se torna mais importante regular a paisa-
gem urbana, devido ao fato de que através dela as qua-
lidades ambientais, para o bem ou para o mal, são pro-
duzidas. A paisagem é constituída pelo que o homem 
produziu sobre o ambiente natural em que se assenta 
a cidade. E nessa construção, que é também uma re-
construção permanente, vão se alterando as qualidades 
ambientais herdadas em sentido positivo ou negativo. 
E nesse afã de preservar qualidades positivas, historica-
mente herdadas, acionam-se normas legais protetoras 
do meio ambiente histórico e cultural. 

Quando se trata de áreas públicas, tal tarefa é em 
princípio facilitada, pois resulta diretamente da inter-
venção pública que atua diretamente na sua produção e 
manutenção. A PDU assim contempla: 

a) política de áreas públicas; 

b) política de patrimônio histórico e cultural; 

c) política de paisagem urbana. 
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É de grande importância estratégica, na formulação de 
diretrizes urbanísticas orientadoras do Plano Diretor, o 
reforço do conceito de paisagem urbana. Esse conceito, 
traduzido em normas defi nidoras de tipos urbanísticos e 
arquitetônicos, introduz tradição urbanística, de forma 
clara e robusta. Porém, está pouco presente na legislação 
de uso do solo, ou seja, do zoneamento e código de edifi -
cações, conjunto de normas que por exemplo reforçam o 
papel do espaço público como lugar de convivência social, 
não apenas como espaço de fl uxos de pedestres e veículos. 

A valorização da vida cotidiana, no espaço urbano 
público ou semipúblico, deve passar a ser importante 
diretriz que incorpore os usos que, no passado, foram 
exercidos nele, os quais tem sido prejudicados ou até 
eliminados pelo desregramento no uso de veículos em 
intensidade e qualidade. Propugna-se desse modo a in-
trodução de regras que possam não apenas recuperar 
práticas antigas como o footing, assim como propiciar 
práticas novas no uso do espaço público como espaço de 
convivência social. 
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A reutilização do espaço público tem o objetivo de incentivar a convivência social.



Capítulo 1 | Questões genéricas relativas à PDU

27

a)  congestionamentos, estranguladores progressi-
vos da vida socioeconômica da cidade; 

b)  enchentes, que contribuem para ampliar os pri-
meiros de modo dramático além de disseminarem 
doenças por se constituírem em grande parte de 
águas provenientes de esgotos;

c)  eminente perda dos mananciais pela invasão e 
ocupação progressiva do seu território, decorren-
te da urbanização sem sufi cientes controles; 

d)  insufi ciência de respostas públicas para o defi cit 
de habitação popular, ou seja, a substituição por 
habitação de qualidade daquelas sem o mínimo 
de dignidade acima da capacidade da região onde 
se situa, resultante de invasão de áreas protegi-
das, situando-se muitas vezes em áreas de risco.

Igreja da Penha: regras urbanísticas devem ser estabelecidas para 
preservar o patrimônio histórico da cidade.
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O paulista/paulistano tem crescentemente valoriza-
do a recuperação desse tipo de uso do espaço público. É 
o que se verifi ca na proliferação de cafés e restaurantes 
com mesas na calçada, mesmo quando esta é diminuta e 
a via tem tráfego desregrado. E essa vontade de usufruir 
o espaço público, mesmo que de qualidade duvidosa, 
percebe-se por toda a cidade. 

Outro usufruto da paisagem refere-se a sua topografi a, 
ondulada de um lado e de grandes várzeas de outro, crian-
do o espaço urbano metropolitano. Para essa fi nalidade 
foram defi nidos vários mirantes. O principal instrumento 
para garantia desses mirantes tem sido as limitações na 
altura das edifi cações. Com esse objetivo, há uma lei que 
restringe a altura dos edifícios  no topo do outeiro onde 
se situa a Igreja da Penha. Caso tais limites impossibilitem 
uma edifi cação térrea normal, devem os proprietários atin-
gidos por essa limitação solicitar indenização por parte do 
poder público que instituiu tal regra. Não deve, no entan-
to, solicitar um aumento de gabarito, se este implicar em 
perda da visibilidade da igreja da Penha, tão importante 
na história de São Paulo. Isso também ocorre com outros 
mirantes legalmente defi nidos, sendo recomendável a ou a 
serem defi nidos.

A PDU nas questões-chave no município
A Política de Desenvolvimento Urbano é formulada 

para solucionar os problemas dos cidadãos, em suas ati-
vidades urbanas. Com isso dá destaque aos principais 
problemas levantados por eles, ressaltando os princi-
pais, desenvolvendo estratégias de ação para atuação do 
poder público objetivando solucioná-los. 

Nesse sentido, identifi camos quatro grandes proble-
mas da ordenação físico territorial:
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Na mente da maioria dos habitantes, no entan-
to, os problemas maiores das cidades estão na saúde 
e educação. Essas políticas sociais não podem deixar 
de fazer parte importante da Política de Desenvolvi-
mento Urbano. Entendemos dar nova dimensão à Po-
lítica de Saúde defi nindo-a enquanto Saudabilidade 
Ambiental, conjugada às Políticas Ambientais estrito 
senso. Com isso, a Política de Saúde traz importante 
contribuição para a sustentabilidade da vida em nossa 
cidade, contribuindo para que o mesmo possa aconte-
cer em nosso planeta. 

No tocante à Política de Educação, tendo em vista 
as exigências feitas pela sociedade cada vez mais tec-
nifi cada que estamos construindo, ela pressupõe con-
tínuo aprendizado de novas técnicas e de novo modo 
de ser coerente com elas. Esse processo deverá ocorrer 
de modo a não  prejudicar a saudabilidade ambiental. 
A educação continuada ao longo da vida produz o que 
se chama de sociedade do conhecimento. Com base no 
estudo do meio urbano, onde a grande maioria vive 
hoje, a cidade passa a ser educadora, participando do 
movimento cultural, o que já ocorre em São Paulo e em 
outras cidades do mundo.

A circulação de veículos e da população, enchentes, 
perda dos mananciais, insufi ciência de respostas pú-
blicas para o defi cit de habitação popular, demanda da 
população por saúde e educação, constituem em par-
ticular o cerne das seis políticas públicas da cidade de 
São Paulo. Essas políticas públicas explicitam-se en-
quanto Políticas Transversais Estratégicas e, para que 
possam ser defi nidas, utilizam partes de um conjunto 
de políticas setoriais pré-defi nidas. 

Ações estratégicas devem ser priorizadas para combater os 
principais problemas causados pela falta de planejamento.
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Chamamos de Políticas Transversais aquelas que 
atravessam os vários setores em que está dividido o 
poder público, na forma de secretarias e empresas pú-
blicas, onde o conhecimento científi co, em suas várias 
especializações, permite equacionar as demandas so-
ciais e a atuação multidisciplinar do poder público. O 
papel de construção das Políticas Transversais cabe à 
organização voltada para essa tarefa. O esforço para 
a formulação de Políticas Transversais desenvolve-se 
também no âmbito de estudos superiores e universi-
tários, os quais, por certo, darão, como têm dado, im-
portantes contribuições a essa tarefa.
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1.1 Plano fi xado no tempo ou processo de planejamento? 
De longa data, os planejadores urbanos defen-
dem a tese de que os planos devem fazer parte 
de um processo de planejamento e gestão de sua 
implementação contínuo no tempo. Assim foi es-
tabelecido na primeira lei, exigindo a defi nição da 
segunda lei que, por sua vez, levou à aprovação de 
leis complementares, tais como todos os planos se-
toriais de Circulação e Transportes e o de Habita-
ção, prevendo-se prazos, embora não cumpridos, 
para sua revisão obrigatória. 

Entendemos ser democrático o direito de cada 
governo eleito pelo mandato popular rever tanto a 
Política de Desenvolvimento Urbano como o Plano 
Diretor que lhe é decorrente, seja para aperfeiçoá-
lo ou até para modifi cá-lo, na hipótese de o povo 
eleger a oposição política em relação àqueles que o 
elaboraram. Impedir isto é querer excluir políticos 
eleitos do seu papel de pensar a cidade, levantando 
problemas e dando soluções, querendo e podendo 
infl uir sobre esse processo. Tal impedimento so-
mente serviria para promover a rejeição do que foi 
planejado, impossibilitando o debate e eventuais 
propostas de modifi cações. 

A desejada continuidade de objetivos, diretri-
zes e ações estratégicas só se conseguirá se esse 
conjunto for desejo da maioria expresso nas urnas, 
elegendo políticos comprometidos com o mesmo. 
É o que tem ocorrido, por exemplo, em Curitiba, 

com o grupo político de Jaime Lerner, mesmo 
quando a oposição a esse grupo assume o poder. 
Embora se possam defi nir determinadas revisões 
obrigatórias em determinados prazos, não se po-
dem impedir outras, mesmo considerando-se que a 
Política de Desenvolvimento Urbano, por tratar de 
normas mais gerais, tenha maior estabilidade do 
que o Plano Diretor decorrente, contendo normas 
mais específi cas. 

O processo de planejamento atua em diversos 
níveis de território e governo. No caso do Município 
de São Paulo, isso ocorre em, pelo menos, quatro ní-
veis, do ponto de vista da abrangência do território: 

a) Metropolitano, com seus 39 municípios e tal-
vez incluindo a macrometrópole, abrangendo 
a Baixada Santista, a região de Sorocaba, a de 
Campinas e a do Vale do Paraíba; 

b) Município como um todo; 

c) cada Subprefeitura, em particular; 

d)  cada bairro, no caso de São Paulo privilegiando 
os distritos. 

Em cada um desses níveis poderão e deverão ser 
instituídos políticas, planos, programas e projetos, 
com a concretização das ações. Desse modo, para 
que a organização interna do poder público possa 
facilitar a integração das ações setoriais, deverá ter 
estrutura administrativa convergente, impedindo 
o isolamento setorial. Explicita-se deste modo im-
portante contribuição à defi nição e implementação 

Questões genéricas relativas à 
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de Políticas Transversais, através das quais poderão 
ser resolvidos os macroproblemas da metrópole. 

A desejada participação popular será muito fa-
cilitada se o poder público defi nir o seu Plano de 
Governo, articuladamente com a Política de Desen-
volvimento Urbano e seu Plano Diretor decorrente. 
Desse modo, como a Lei Orgânica passou a exigir 
dos Planos de Governo a defi nição de metas a se-
rem alcançadas, devemos estabelecer que o Plano 
Diretor também as defi na para prazos mais longos 
aos de um único governo, orientando a defi nição 
dos próprios Planos de Governo a cada nova ges-
tão. Questão paralela refere-se à utilização siste-
mática pela legislação vigente (Lei n. 13.430/02), 
das expressões “objetivos, diretrizes e ações es-
tratégicas”, ao ter adotado essa organização nessa 
ordem para estruturar as normas das políticas pú-
blicas. Ocorre, porém, que é uso corrente na lín-
gua portuguesa o conceito de diretrizes como mais 

geral e abrangente que o de objetivos. Esses, como 
o próprio nome sugere, são específi cos. Para maior 
clareza dos enunciados da lei, convém inverter a 
ordem entre objetivos e diretrizes na denomina-
ção, sem modifi car o seu conteúdo, como defi nido 
nas várias políticas públicas.  

A participação popular é organizada conforme 
dez instâncias: () Conferência Municipal de De-
senvolvimento Urbano (CMDU): instância própria 
para se debaterem objetivos, diretrizes e ações 
estratégicas, voltadas para as grandes questões 
enfrentadas pela cidade e, por isso, abrangendo 
o conjunto da metrópole. A CMDU é a grande as-
sembleia onde todos os habitantes da cidade estão 
convidados a participar. 

Devido às difi culdades inerentes à CMDU, deve 
existir em paralelo uma nova instância, o () Conse-
lho Municipal de Política Urbana (CMPU), onde têm 

ORGANOGRAMA das instâncias da participação popular

() 
Conferência 
Municipal 
de Desenvolvi-
mento Urbano 
(CMDU)

instância 1 instância 2 instância 3

() 
Conselho 
Municipal 
de Política Urbana 
(CMPU)

() 
Assembleias 
Regionais de 
Política Urbana 
(ARPU)
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assento pessoas representativas da comunidade. Es-
tas duas instâncias pensam a cidade em seu conjunto. 
A Câmara Técnica de Legislação Urbanística (CTLU), 
órgão técnico específi co, sucessora da comissão de 
zoneamento, atua como delegada da CMPU para 
análises de casos duvidosos e omissos, com o cuidado 
necessário em face da legislação vigente. 

Em segundo nível territorial e organizativo do 
poder público, temos a terceira instância, consti-
tuída pelas () Assembleias Regionais de Política 
Urbana (ARPU), atuantes em cada uma das Sub-
prefeituras, no tocante a assuntos do conjunto de 
cada uma delas. 

A quarta instância é constituida pelas () Audiên-
cias Públicas (AP) que, por seu caráter genérico, 
podem ser convocadas para algum assunto rele-
vante ao conjunto do Município, como também ao 
das Subprefeituras e de bairro. 

Como quinta instância temos os diversos () 
Conselhos Setoriais (CS), reconhecidos pelo Poder 
Executivo Municipal, nos quais atuam represen-
tantes de segmentos da comunidade com interes-
ses específi cos, como o caso do Conselho Munici-
pal de Saúde. 

Destacam-se como sexta instância, por sua im-
portância, as () assembleias e reuniões do orçamen-
to municipal chamadas de Orçamento Participativo. 
Propomos ao Poder Legislativo organizar siste-
maticamente APs centrais, nas quatro macrorre-
giões (norte, sul, leste, oeste) e em cada uma das 
31 Subprefeituras, para debaterem a proposta or-
çamentária contendo o Plano Plurianual, as Dire-
trizes Orçamentárias e o Orçamento Anual propos-
tos pelo Poder Executivo. Constituir-se-ia com isso 
nova sistemática mais abrangente do Orçamento 
Participativo, indo além da participação em deci-
sões setoriais e pontuais. 

instância 4 instância 5 instância 6 instância 7 instância 8 instância 9 instância 10

() 
Conselhos 
Setoriais 
(CS)

() 
Plebiscito

() 
Assembleias 
e reuniões do 
orçamento 
municipal 
chamadas de 
Orçamento 
Participativo

() 
Bairro

() 
Programas e 
projetos que 
podem existir 
com gestão 
popular e 
fi nalmente na 
Câmara Municipal

() 
Audiências 
Públicas 
(AP)

() 
Comissão de 
Legislação 
Participativa
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Como sétima instância temos os () programas 
e projetos que podem existir com gestão popular e 
fi nalmente na Câmara Municipal. A oitava instân-
cia é representada pela () Comissão de Legislação 
Participativa, a qual abre canal para a apresentação 
de projetos de lei pela sociedade civil organizada. 

Como nona instância temos o () Plebiscito, o 
Referendo e a Iniciativa Popular de leis, indepen-
dente da Comissão antes mencionada. 

A décima instância () participativa é a de bair-
ro, a qual defendemos seja institucionalizada no 
caso desta imensa cidade, com cerca de 11 milhões 
de habitantes, correspondendo a seus 96 distritos, 
dando a média de 114 mil habitantes cada um. Em 
todos os distritos devem ser defi nidos Planos de 
Bairro (PB), introduzidos pela legislação em vigor 
(Leis Municipais n. 13.430/02 e n. 13.885/04). 
Essa instância é muito efi caz, interessando real-
mente aos moradores. 

No PB temos defi nido o que entendemos como 
“elo perdido” do planejamento urbano, aquele no 
qual o morador realmente vê como suas demandas 
por serviços são atendidas pelo poder público. Essa 
aceitação plena se mostrou muito forte no caso de 
Perus, distrito componente da Subprefeitura de 
Perus. Seu Plano de Bairro, recentemente termi-
nado (fevereiro de 2009), foi muito bem recebido 
pela população, com altíssimo nível de aprovação 
por votação individual próximo a 100 %.

Destacamos a importância da implementação 
do PB, “elo perdido” no processo de planejamen-
to, como dissemos. O PB é resultante da evolução 
histórica do planejamento urbano. Esse processo 

histórico, no caso do município de São Paulo, refl e-
te-se nas instituições que foram sendo criadas ao 
longo do tempo, aproximando o poder público do 
cidadão, através das Subprefeituras e correspon-
dentes Planos Regionais. 

O PB tem visão localista dos problemas da ci-
dade e uma história de luta para sua solução, em 
cada governo que se instala. Com esta visão deve-
se procurar construir a consistência dos problemas 
mais gerais, no âmbito dos quais entendemos pos-
sa ocorrer atuação educativa em sentido amplo, 
formal e informal, segundo a qual a cidade passa 
a ser educadora, contribuindo para a efetivação da 
cidadania, como a origem etimológica dessa pala-
vra sinaliza. O Movimento Cidade Educadora, nas-
cido em Barcelona em 1990, está se estendendo 
por todo o planeta, tendo chegado a São Paulo em 
2009, com o patrocínio da Prefeitura Municipal.

1.2 Como obter a continuidade da implementação da Po-
lítica de Desenvolvimento Urbano e do Plano Diretor 
que lhe corresponde?
Quando se realiza a defi nição da Política de De-
senvolvimento Urbano e, na sequência, é elabora-
do o Plano Diretor decorrente, supõe-se ter sido 
alcançado um pacto social, convergindo os interes-
ses da maioria na defi nição dessas normas legais. 

A aprovação dessa legislação, embora com a 
participação popular crescente nas últimas duas 
décadas, há muito ainda a caminhar para ser satis-
fatória. Não se pode impedir a discussão dos obje-
tivos, diretrizes e ações estratégicas defi nidas, seja 
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na Política de Desenvolvimento Urbano, seja no 
Plano Diretor que lhe é decorrente, pelos eleitos do 
povo. Esse impedimento seria pouco democrático 
e até antidemocrático. Propugnamos seja garanti-
do amplo direito ao debate para todos os cidadãos 
e seus representantes, explicitando ao máximo as 
razões que possam justifi car alterações.

É fundamental garantir a participação dos cida-
dãos e de seus representantes nas várias instâncias 
percorridas no planejamento urbano. Elas vão do 
geral ao particular, da visão metropolitana ao con-
junto do território municipal, ao debate com ou-
tras Prefeituras e Governo Estadual e Federal, além 
da contribuição de conselhos de representantes a 
serem instituídos. Em segundo nível deverão ser 
debatidas as questões sobre o Plano Regional em 
cada Subprefeitura e, no terceiro nível, os Planos 
de Bairro, também no que se refere aos Planos Ur-
banísticos e Projetos Urbanísticos Específi cos das 
Áreas de Intervenção Urbana (AIU). 

As instâncias de participação defi nidas pela 
legislação vigente são: Conferência Municipal de 
Política de Desenvolvimento Urbano; Assembleias 
Regionais de Política Urbana; Conselho Municipal 
de Política Urbana (CMPU); Audiências Públicas; 
Iniciativa Popular de Projetos de lei, de Políticas, de 
Planos, Programas e Projetos de Desenvolvimento 
Urbano; Conselhos Setoriais reconhecidos pelo Po-
der Executivo Municipal; Assembleias e Reuniões 
de elaboração do Orçamento Municipal; Progra-
mas e Projetos com Gestão Popular e a Comissão 
de Legislação Participativa da Câmara Municipal 
de São Paulo.

1.3  Como dirigir espacialmente políticas públicas diferencia-
das, monitorando ao longo do tempo a sua aplicação, 
verifi cando acertos e desacertos a serem corrigidos?
Para que seja possível imprimir políticas dire-
cionadoras da intervenção pública, inclusive nor-
teando o mercado imobiliário, convém subdividir o 
território do município em macrozonas. Desta for-
ma, o território do município foi dividido em duas 
grandes macrozonas, a de Proteção Ambiental, 
mais periférica, e a de Estruturação e Qualifi cação 
Urbana, mais central. Por sua vez as macrozonas 
podem e devem ser subdivididas em macroáreas, 
permitindo o refi namento das políticas públicas a 
serem implementadas. 

O zoneamento propriamente dito, que defi nirá 
os usos permitidos, suas intensidades e demais pa-
râmetros urbanísticos que correspondem ao zone-
amento tradicional, pode ser organizado segundo 
duas grandes famílias:  a do zoneamento ordinário 
e a do zoneamento especial. O zoneamento ordiná-
rio corresponde aos tipos básicos de zonas que or-
denam os bairros dormitórios – Zonas Estritamen-
te Residenciais (ZER) e Zonas Mista (ZM) – e às 
centralidades, as entendidas como lineares ou po-
lares. O zoneamento ordinário também organizará 
as indústrias e serviços de grande porte e grande 
complexidade, como os centros de logística, além 
de zonas específi cas de preservação e outras zonas 
específi cas adequadas a cada macrozona. 

A família de zonas de tipo ordinário terá a sua 
versão de proteção ambiental para a Macrozona 
de Proteção Ambiental e outra subfamília para a 
Macrozona de Estruturação e Qualifi cação Urbana. 
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A família de tipos de zonas especiais será comum 
às duas macrozonas. 

Com isso teremos um tipo de Zona Especial de 
Preservação e Recuperação Ambiental (ZEPAM), 
que se subdivide em ZEPAM-R, signifi cando área a 
ser recuperada, e ZEPAM-P, área já com qualidade 
ambiental a ser preservada. Teremos ainda a Zona 
de Preservação Cultural (ZEPEC), correspondendo 
a imóveis ”tombados”, isto é, preservados legal-
mente. A ZEPEC subdivide-se em três tipos: 

a)  ZEPEC-BIR, para imóveis isolados; 

b)  ZEPEC-AUE, para conjuntos urbanos, inclusive 
bairros inteiros; 

c)  ZEPEC-APP, que é de proteção paisagística para 
sítios e logradouros com características am-
bientais naturais e antrópicas, isto é, com forte 
intervenção humana (parques, jardins, praças, 
monumentos, viadutos, pontes, passarelas e 
formações naturais signifi cativas entre outras).  

Temos ainda uma Zona de Ocupação Especial 
(ZOE), que são porções do território que por suas 
características únicas são destinadas a abrigar ati-
vidades que necessitam de tratamento paisagístico 
e ambiental diferenciados.  E um importante tipo 
de zona para a implantação de política habitacional 
popular: a Zona Especial de Interesse Social (ZEIS). 
Estas são porções do território destinadas priorita-
riamente à recuperação urbanística, à regulariza-
ção fundiária e produção de Habitações de Interes-
se Social (HIS) ou Habitações do Mercado Popular 
(HMP) que se subdividem em quatro tipos: 

a) ZEIS-1: corresponde a áreas ocupadas por 
população de baixa renda, tais como favelas, 

loteamentos irregulares, clandestinos e em-
preendimentos habitacionais de interesse so-
cial, nos quais haja interesse público expresso 
em lei, para promoção da recuperação urbanís-
tica, regularização fundiária, produção e ma-
nutenção de HIS, incluindo os equipamentos 
urbanos e comunitários assim como comércio 
e serviço local; 

b)  ZEIS-2: corresponde à área com predominân-
cia de glebas ou terrenos não edifi cados ou 
subutilizados, conforme estabelecido em lei, 
adequados à urbanização onde haja interesse 
público na promoção, ou seja, construção de 
HIS incluindo equipamentos urbanos e comu-
nitários, serviços e comércio de caráter local; 

c)  ZEIS-3: corresponde à área com predominân-
cia de terrenos ou edifi cações subutilizados, 
situados em áreas dotadas de infraestrutura, 
serviços urbanos e oferta de empregos ou que 
estejam recebendo investimentos dessa natu-
reza, onde haja interesse público expresso em 
lei para promover ou ampliar o uso por HIS e 
melhorar as condições habitacionais da popu-
lação moradora; 

d)  ZEIS-4: corresponde às glebas ou terrenos não 
edifi cados e adequados à urbanização, locali-
zados em áreas de proteção aos mananciais ou 
de proteção ambiental destinadas a HIS, com 
controle ambiental para o atendimento habita-
cional de famílias removidas de áreas de risco, 
de preservação permanente ou desadensamen-
to de assentamentos em ZEIS-1 ou situados na 
mesma sub-bacia hidrográfi ca; 
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No tecido urbano periférico, na Macrozona de 
Proteção Ambiental (MPA), é muito frequente en-
contrarmos em lotes populares, de 5 x 25 m ou 
metragem inferior, edifi cações assentadas em terre-
nos de alta declividade, em patamares escalonados, 
apresentando coefi cientes de aproveitamento bem 
acima do limite 1, adequado à proteção ambiental. 

Para regularizar esses imóveis deve-se defi nir 
o instrumento que, aceitando no lote coefi ciente 
maior que 1, transforme-o novamente em 1 atra-
vés de terreno a ser adquirido de modo tal que, no 
conjunto, o coefi ciente de aproveitamento não su-
pere uma vez a área do terreno. Denominamos esse 
terreno adicional compensatório de Zona Especial 
de Compensação Ambiental (ZECA). 

É importante criar na população o conceito pelo 
qual, para se obter a regularização, há que se pa-
gar ou obter subsídios do poder público para essa 
fi nalidade. Consequentemente deve esse mesmo 
cidadão sentir o dever de cofi scalizar a manuten-
ção dos espaços verdes assim obtidos, aos quais se 
deverá dar fi nalidade sempre que possível de lazer, 
a fi scalização comunitária contribuindo com a fi s-
calização do poder público. Entretanto, será funda-
mental gravar a obrigatoriedade desse uso, como 
espaço verde, na escritura do dito imóvel, com 
anuência do proprietário, para impedir o desvio de 
fi nalidade. O poder público poderá exigir essa cláu-
sula nas vendas e compras, como condição para 
aprovação do empreendimento ou do loteamento. 
Para isso deverá ser aprovada legislação específi ca.

Outro tipo de zona que propomos seja cria-
da é aquela que permite reservar terrenos para os 

equipamentos urbanos e comunitários, semelhante 
à lei de melhoramentos públicos, para melhora-
mentos urbanos, especialmente viários. Denomi-
namo-la, por expressão obvia, Zona Especial de 
Reserva de Área (ZERA).

Como já dito, as zonas ordinárias se diferen-
ciam pelas macrozonas. A de Proteção Ambiental 
corresponde à área periférica, constituída usual-
mente por “mar de morros” que exige, para sua 
urbanização, atenção especial quando não sua 
simples proibição. Mas no seu interior distingui-
mos três macroáreas: Macroáeas de Proteção Inte-
gral (MPI), Macroárea de Uso Sustentável (MUS) e 
Macroárea de Conservação e Recuperação (MCR). 
A diretriz que decorre de cada uma explica-se pelo 
próprio título. 

Para cada uma delas, serão defi nidas diretrizes 
específi cas introduzidas por tipos de zonas ordi-
nárias e especiais, sempre com a preocupação de 
proteção ambiental. As zonas ordinárias da Macro-
zona de Proteção Ambiental são: ZEP, ZPDS, ZLT, 
ZEPAG, ZM-p, ZER-p, ZCP-p,  ZCL-p e ZLI-p. A 
Zona de Logística Integrada (ZLI) propondo seja 
instituída nas duas macrozonas, distinguindo-a 
em dois subtipos: ZLI e ZLI-p, como feito para a 
ZM, sendo ZM para a macrozona mais central de 
urbanização mais intensa e ZM-p para a mais peri-
férica de proteção ambiental.

A Macrozona de Estruturação e Qualifi cação 
Urbana corresponde a uma área mais central, cons-
tituída pelo grande espigão central, ladeado pelos 
vales dos rios Pinheiros e Tietê e área adjacente 
de baixa declividade, cortada pelos afl uentes dos 
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Quadro-resumo das zonas de uso
Macrozona de proteção ambiental
ZM-p zona mista de proteção ambiental

ZPDS zona de proteção e desenvolvimento sustentável

ZLT zona de lazer e turismo

ZER-p zona exclusivamente residencial de proteção 
ambiental

ZEP zona especial de preservação

ZCP-p zona de centralidade polar de proteção ambiental

ZCL-p zona de centralidade linear de proteção ambiental

Macrozona de estruturação e qualifi cação urbana
ZER-1 zona exclusivamente residencial de densidade 

demográfi ca baixa

ZER-2 zona exclusivamente residencial de densidade 
demográfi ca média

ZER-3 zona exclusivamente residencial de densidade 
demográfi ca alta

ZPI zona predominantemente industrial

ZM-1 zona mista de densidades demográfi ca e construtiva 
baixas

ZM-2 zona mista de densidades demográfi ca e construtiva 
médias

ZM-3a zona mista de densidades demográfi ca e construtiva 
altas

ZM-3b zona mista de densidades demográfi ca e construtiva 
altas

ZCP-a zona de centralidade polar de densidades 
demográfi ca e construtiva médias

ZCP-b zona de centralidade polar de densidades 
demográfi ca e construtiva altas

ZCL-a zona de centralidade linear de densidades 
demográfi ca e construtiva médias

ZCL-b zona de centralidade linear de densidades 
demográfi ca e construtiva médias

ZCL-zI zona de centralidade linear destinada à localização 
das atividades de comércio e serviços de baixa 
densidade

ZCL-zII zona de centralidade linear destinada à localização 
das atividades de serviços de baixa densidade

ZOE zona de ocupação especial

Zonas especiais
ZEPAM zona especial de preservação ambiental

ZEPEC zona especial de preservação cultural

ZEPAG zona especial de produção agrícola e de extração mineral

ZEIS zona especial de interesse social

Fonte: Prefeitura do Município de São Paulo. Secretaria de 
Planejamnto Urbano. O novo zoneamento ao alcance de todos(Série 
manuais). 
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mencionados rios. No seu interior distinguimos 
quatro macroáreas: 

a)  Macroáreas de Reestruturação e Requalifi cação 
Urbana (MRRU); 

b)  Macroárea de Urbanização Consolidada (MUC); 

c)  Macroárea de Urbanização em Consolidação 
(MUC); 

d)  Macroárea de Urbanização e Qualifi cação 
(MUQ). A Diretriz que decorre de cada uma se 
explica pelo próprio título. Para cada uma de-
las, defi nimos diretrizes específi cas, a serem 
introduzidas por tipos de zonas ordinárias 
e especiais. As zonas ordinárias da Macro-
zona de Estruturação e Qualifi cação Urbana 
são: ZER-1, ZER-2 e ZER-3, acrescentada da 
ZER apenas com casas, ZPI, ZLI, ZM-1, ZM-2, 
ZM-3a, ZM-3b, ZCP-a, ZCP-b, ZCL-a, ZLC-b, 
ZCL-zI, ZCL-zII.

1.4 Como envolver os habitantes no planejamento de sua 
cidade?
Através do Plano de Bairro, pelo fato de usu-
almente o habitante perceber mais claramente os 
problemas do seu local de moradia do que aqueles 
do conjunto da cidade. Por isso, partir do bairro 
para a cidade é o caminho mais fácil para engajá-lo 
na solução dos problemas da cidade. 

Alguns problemas de conjunto, como congestio-
namentos, enchentes e ausência de habitação dig-
na, pela amplitude crescente que vêm apresentan-
do, são crescentemente percebidos como tal pelo 
cidadão, como também a ausência de sufi cientes 

serviços educacionais e de saúde. A possível perda 
dos mananciais, decorrente da poluição difusa in-
controlada, é mais difícil de ser percebida. Porém, 
os problemas locais tais como ausência de serviços 
de abastecimento de água potável, de coleta e tra-
tamento de esgoto, microenchentes, ausência de 
pavimentação das ruas, falta de praças e parques, 
falta de iluminação pública das ruas, são tradicio-
nalmente percebidos pelo cidadão comum. Desta 
forma, esses problemas são colocados como priori-
tários a serem resolvidos pelo poder público. 

O Plano de Bairro, ao dar respostas concretas a 
estas necessidades, enquanto direito de todo habi-
tante da cidade, reconhecidos pelo próprio poder 
público e traduzidos em normas legais, é o tipo de 
planejamento que procura atender às reivindica-
ções mais prioritárias. O Plano de Bairro, quan-
do feito para dar essas respostas concretas, deve 
ser feito à semelhança do ocorrido no Distrito de 
Perus, por intermédio de assembleias abertas à 
participação de todos, com ampla convocação, de-
batendo de modo sistemático e organizado como 
resolver as carências de equipamentos urbanos e 
comunitários. E fi nalizando o debate com a pro-
posição para votação formal de cada morador de 
modo sério e responsável. Com isso, o Plano de 
Bairro de Perus alcançou inédita aprovação dos 
moradores. Esse processo resulta em desejável e, 
até certo ponto, surpreendente, pacto social. 

Se o Plano Diretor deve ser o resultado de 
pacto social que vai sendo construido, o Plano de 
Bairro apresenta-se como importante ferramenta 
democrática para alcançá-lo. Não se optando por 
esse caminho, o planejamento urbano manter-se-á 
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assunto da cúpula da sociedade, notadamente dos 
envolvidos no setor imobiliário como empreende-
dores ou como consumidores. Isto é, da classe me-
dia, incluindo-se aí os profi ssionais que pensam o 
espaço urbano. 

O bom e completo Plano de Bairro deve ser 
composto de diagnóstico dos problemas e de sua 
solução como um todo, seja qual for a escala. No 
entanto, esse diagnóstico deve ser capaz de defi nir 
com mais precisão a população moradora, atuali-
zando dados demográfi cos do IBGE e do SEADE 
(IBGE Estadual), permitindo defi nir as densidades 
demográfi cas presentes no ano base, a partir das 
quais são calculadas as demandas relativas ao defi -
cit acumulado, até o ano base. 

Como se pretende garantir que no futuro haja 
espaço para localizar os equipamentos urbanos e 
comunitários da população adicional do bairro, 
são utilizadas as densidades praticadas, assim 
como as densidades previstas, pela lei de zonea-
mento. E são reservados os terrenos necessários 
para tais equipamentos públicos, tanto os que 
eliminarão o defi cit acumulado, como aqueles que 
atenderão à demanda adicional futura. São feitos 
mapas onde se propõe que esses equipamentos 
sejam localizados. 

Por outro lado, procura-se conferir qualidade 
urbanística de acesso com segurança e menor 
esforço da população aos mesmos. Combina-se 
esse critério com outro, que conta com adesão da 
grande maioria, a preferência da moradia em rua 
tranquila, qualificada na legislação atual como 
via local. Isso é conseguido mediante controle de 

A audiência pública realizada em setembro de 2009 em São 
Mateus é um exemplo signifi cativo de que os diagnósticos dos 
problemas e de suas soluções em conjunto com a participação 
popular confere a necessidade de um planejamento por meio do 
Plano de Bairro
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volume e tipo de tráfego, como já nos referimos 
acima. 

A combinação do conceito de zona mista local, 
ou de ZER, com o controle do volume e tipo de trá-
fego, de modo a manter tranquilas as ruas onde es-
tão as moradias, confi gura o que temos conceituado 
como “ilhas urbanas de tranquilidade”, recebendo 
sempre maciça aprovação da população. Costuma-
se dar outros nomes a esse conceito: “unidade am-
biental de moradia”, “comunidade protegida” e em 
inglês neighborhood unit. 

O morador do bairro, comerciante ou simples 
trabalhador, só se envolverá para defendê-lo en-
quanto qualidade urbanística, se por ele sentir afei-
ção, isto é, se se identifi car com o mesmo. Embora 
pareça que os seres vivos, entre eles os humanos, 
tendem a se identifi car com o local onde nasceram 
e vivem, os humanos se diferenciam mais confor-
me seus padrões culturais, podendo ser mais pró-
natureza ou mais pró-ambiente construído. Ao 
resgatarmos a história da formação do bairro, es-
tamos contribuindo efetivamente para aprofundar 
essas raízes. Deve-se, portanto, registrar a história 
do bairro quando já exista, documentando-a e pro-
curando ampliá-la, inclusive registrando a própria 
elaboração do Plano de Bairro como parte da sua 
história. 

Os custos para implementação do Plano de Bair-
ro deverão ser orçados, distinguindo o orçamento 
da construção dos equipamentos urbanos e comu-
nitários previstos para completar o bairro, aten-
dendo aos direitos dos moradores, o custeio decor-
rente e o bom funcionamento. Isso possibilitará ao 

cidadão discutir os orçamentos anuais, tendo a vi-
são de conjunto que lhe possibilitará escolher o que 
é mais prioritário de acordo com os recursos dispo-
níveis, inclusive avaliando em quanto tempo pode-
rá o bairro ter urbanização completa. Os Planos de 
Ação Local podem fazer parte dos Planos de Bairro, 
defi nindo as prioridades a serem atendidas.

O Plano de Bairro deverá ser efetivado por todo 
o espaço urbano de São Paulo, utilizando a base 
distrital formadora das Subprefeituras, de tama-
nho e complexidade consideráveis dentro de nossa 
enorme metrópole. Demorará certo tempo para a 
cobertura dos 96 distritos se completar através de 
Planos de Bairro, que dependerá da prioridade que 
o poder público e os moradores derem ao estabele-
cimento de sua elaboração. 

As Operações Urbanas Consorciadas (OUC) e as 
Áreas de Intervenção Urbana (AIU) poderão assim 
englobar mais de um Plano de Bairro, quando o lo-
cal for de grandes dimensões ou se localizar no in-
terior de um bairro, pois, se este chegar aos limites 
de determinado distrito, poderá abranger vários 
bairros. Desse modo, Planos de Bairro, Operações 
Urbanas e Áreas de Intervenção Urbana devem es-
tabelecer entre si um diálogo construtivo. 

Os Planos de Bairro tendem a ter sua origem nos 
moradores e comerciantes da área abrangida, nas 
Operações Urbanas e nas Áreas de Intervenção Ur-
bana. Têm mais a ver com projeto de transformação 
da área considerada, envolvendo como interessados 
mais diretos os empreendedores imobiliários e pos-
síveis futuros moradores, comerciantes e prestado-
res de serviços. Como é o caso da Operação Urbana 
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em andamento, denominada Verde-Jacu, ao longo 
da zona leste, que tem por fi nalidade prevista criar 
nova centralidade de porte regional na ligação do 
ABC com o aeroporto de Guarulhos, pela via de 
grande porte que funcionará por alguns anos como 
o trecho leste do Rodoanel. 

Como se obter melhor fi scalização, tanto das 
metas a serem atingidas, como da aplicação da 
legislação urbanística? Uma pré-condição é o ci-
dadão contribuir para a fi scalização pública ser 
mais efetiva. A única forma de uma lei “pegar” é 
ter número representativo de cidadãos e o próprio 
poder público defendendo sua obediência, com 
destaque para o Ministério Público. Não havendo 
essa pressão, difi cilmente o sistema de fi scalização 
funciona. Alguns avanços, no entanto, podem ser 
introduzidos. O principal é atribuir a Organizações 
Não Governamentais (ONGs) credenciadas o papel 
de cofi scalização. Isso pode ser feito garantindo-se 
aos fi scais, assim credenciados, acesso aos proces-
sos em andamento, com as respectivas denúncias 
de irregularidades. Outra possibilidade de sucesso 
revelada no passado é constituir corpo de fi scais 
dentro do poder público, composto por estudantes 
universitários ou recém-formados.

Não podemos nos esquecer que, pensando o 
bairro a partir das questões mais gerais dele mes-
mo, devemos chegar às questões da cidade como 
conjunto, utilizando a compreensão de como a 
cidade é produzida e usufruída como ferramenta 
da formação da cidadania, tomando a cidade como 
educadora. 

Mapa da Operação Urbana Consorciada Rio Verde-Jacu 
apresentando os setores de intervenção.
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1.5  Qual a importância do plebiscito, do referendo e da 
iniciativa popular de leis?
Para complementar outros dispositivos legais 
que preveem a iniciativa popular de leis, a partir 
do disposto na Constituição Federal, o plebisci-
to ou o referendo deve ser convocado sempre que 
grande questão precisar ser encaminhada e, espe-
cialmente, quando sobre ela existirem controvér-
sias, sobre as quais cumpre prevalecer a opinião 
da maioria dos cidadãos. É instrumento muito 
utilizado nos Estados Unidos da América do Nor-
te, orientando de modo democrático a atuação 
dos políticos. 

A iniciativa popular de leis é também instru-
mento importante de se levar ao Legislativo pro-
postas concretas, em termos de projeto de lei. Im-
portante inovação já contida na legislação vigente 
(Lei Orgânica do Município de São Paulo e Lei 
Municipal n. 13.430/02) é a defi nição do mes-
mo porcentual de 2% dos eleitores como subscri-
tores da iniciativa, tanto para a Prefeitura como 
um todo, como para cada uma das Subprefeituras 
para assuntos apenas a elas pertinentes. 

1.6  Qual a importância da informação sistemática pública 
para a participação popular no processo de planeja-
mento e gestão?
Obviamente é de importância fundamental. Sem 
ela, não há real participação da população. Deve o 
sistema não apenas registrar a situação atual, além 
de um período de tempo que historicamente lhe der 
origem, para se confi gurar a evolução da questão ao 

longo do tempo para melhor ou para pior, tendo 
em vista metas a serem atingidas. 

A exigência de defi nição de metas a serem atin-
gidas é recente e está inscrita na legislação vigente 
(Lei Orgânica do Município) para cada Plano de 
Governo. Entendemos deva ser ampliada, seja para 
atender à PDU, seja para atender a metas defi nidas 
pelo PD com o conjunto de Planos Setoriais que in-
tegrem metas de mais longo prazo a que o Plano 
de Governo deve atender, mas que garantam assim 
a necessária coerência entre si para os problemas 
que possam aos poucos ser resolvidos. 

O sistema municipal de informações deve incor-
porar tais objetivos e se organizar para atendê-los, 
o que não é previsto na legislação vigente. A base 
distrital dos dados sempre que possível deve poder 
ser desagregada por bairro e por quadra, para per-
mitir planos de bairro e a informação detalhada ao 
morador das condições de onde ele vive. Mapa di-
gital sempre atualizado é ferramenta imprescindí-
vel para o planejamento público e privado do mu-
nicípio, e, por isso, o mapa concluído recentemente 
(2006) pela Prefeitura de São Paulo, após 30 anos 
de espera, deve ser disponibilizado publicamente 
em formato conveniente. Segundo consta, isso es-
taria sendo providenciado pelo Executivo que, para 
tanto, criou a Comissão Intersecretarial sob a dire-
ção da Secretaria Municipal do Desenvolvimento 
Urbano (SMDU).

Essas são as condições básicas que permitirão 
ao morador fi scalizar a ação do Poder Executivo e 
do próprio Legislativo. Sem a fi scalização constan-
te do cumprimento das metas, elas tendem a ser 
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descumpridas, dadas as inúmeras solicitações a 
que o poder público está sujeito. É muito impor-
tante no planejamneto e na gestão distinguir o 
que é mais prioritário do que é menos prioritário, 
quando por ocasião da defi nição da destinação de 
verbas disponíveis, especialmente face a crises não 
previstas, o poder público for obrigado a rever es-
sas metas estabelecidas. 

1.7  Pode-se estabelecer na PDU o prazo para a revisão 
do PD? 
Tendo em vista que a PDU é orientadora do PD, 
o locus para se estabelecer o prazo de revisão do 
PD é a PDU. Não consideramos que seja possível 
estabelecer esse prazo na própria PD, pois, com 
isso, estaria um texto legal dependente de outro 
de mesmo grau hierárquico, estabelecendo para si 
mesmo prazo de vigência, o que nos parece incor-
reto e injustifi cável em termos lógicos.

Outra questão que se coloca é o prazo de vi-
gência da PDU: onde ele será fi xado? Seguramente 
não nele mesmo, pelas mesmas razões apontadas 
no parágrafo anterior, em relação à PD. É óbvio 
ser necessária a revisão da PDU, que entendemos 
como diretrizes inerentes ao Estado de Bem-Estar 
Social, possibilitando direcionar a atuação do poder 
público na área urbana no atendimento das demandas 
sociais por moradia, trabalho, circulação e lazer para 
seus habitantes, implementando os direitos à dignida-
de, à saúde, à educação, ao meio ambiente saudável, 
ao saneamento básico (água, esgoto e drenagem), ao 
lazer e outros fundamentais para a sustentabilidade 
da cidade.

Ora, o atendimento às necessidades sociais será, 
com o tempo, exaurido e, com isso, a abrangência 
de atuação do poder público poderá ser reduzida 
ou direcionada a outras necessidades. Não há como 
se estabelecer, nem em termos estimativos, qual 
seria o prazo para isso ocorrer. Somente podemos 
deduzir que isso ocorrerá.

Desse modo, qualquer prazo que se estabeleça 
para a revisão da PDU será, necessariamente, ar-
bitrário. Como mesmo assim deverá ser fi xado, é 
necessário que ocorra quando for aprovada a PDU, 
verifi cando-se consenso democraticamente esta-
belecido para tanto. 

Resta saber o locus onde o prazo da revisão da 
PDU será fi xado. Do mesmo modo como há as 
constituições federais e estaduais, deve existir a 
constituição municipal. A manutenção da Lei Or-
gânica do Município fazia sentido na vigência da 
legislação de exceção, quando existia a ditadura 
militar em nosso país. Com a redemocratização, 
consolidada na Constituição de 1988, fi nalmente 
o município passou a fazer parte expressamente da 
estrutura federativa e, assim, institucionalizou-se 
o poder local defi nitivamente.

Não houve consenso entre os constituintes, ou 
a questão não foi levantada nos termos enfocados 
no parágrafo anterior. Com isso lamentavelmente 
o texto constitucional menciona que o município 
reger-se-á por lei orgânica (artigo n. 29, caput) e, 
com isso, manteve-se de forma ilógica e injustifi cá-
vel o que tinha sentido no período de exceção.

O que importa, afi nal, é o fato de a Lei Orgânica 
ser em essência verdadeira Constituição Municipal. 
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Com isso não resta a menor dúvida de que o pra-
zo para a revisão da PDU deverá ser fi xado na Lei 
Orgânica do Município. 

1.8  Deve a Política de Desenvolvimento Urbano determi-
nar seja revista a lei municipal de parcelamento do solo 
(Lei Municipal n. 9413/81) e elaborado o zonea-
mento ambiental, ainda inexistente no Município?
A revisão da legislação que disciplina o parcela-
mento do solo e a definição do zoneamento am-
biental deve ser incorporada por seu conteúdo 
na PDU. 

1.9  Qual a função específi ca da Câmara Técnica de Le-
gislação Urbanística (CTLU)?
No que se refere aos casos omissos, que não se 
contraponham à diretriz básica da legislação urba-
nística municipal, o papel da CTLU é de normatizar 
o que é permitido e, portanto, deixar sem menção, 
isto é, omitir o que é proibido, eliminando a hipótese 
de ser considerado omisso o que se deseja proibido. 

A norma omissa, que não poderá ser objeto de 
decisão da CTLU, é aquela que modifi ca a legislação 
ampliando-a, pois contraria norma constitucional 
que atribui ao poder legislativo a faculdade de de-
fi nir normas legais urbanísticas. A norma omissa, 
que poderá ser objeto de decisão da CTLU, é aquela 
que não convier constar da lei, porque correspon-
de a simples esclarecimento do texto legal. Nesse 
sentido deve-se evitar o mais possível a prática de 
se redigir com ambiguidade, para permitir várias 

interpretações “esclarecedoras” ao sabor de inte-
resses variados. 

Outra norma omissa, que poderá ser objeto de 
decisão da CTLU, é aquela que não pode tempo-
rariamente constar de lei por resultar de estudos 
técnicos caso a caso e a qual, com o tempo, através 
de jurisprudência fi rmada, possa ser transformada 
em lei. Isso desde que não contrarie a legislação vi-
gente. Nesta hipótese, somente a Câmara Munici-
pal tem competência para legislar. À CTLU deverão 
ser submetidos apenas aqueles casos nos quais a 
solução técnica por si só não chegue a uma solução 
única e inequívoca. 

Poderá também ser objeto de decisão da CLTU a 
decisão caso a caso de questões que não possam ser 
tecnicamente submetidas às normas gerais, para as 
quais haja delegação expressa em lei. Entendemos 
ainda que caberá à CTLU recomendar ao Poder Exe-
cutivo ou à Câmara Municipal a defi nição legal de 
determinadas normas que considere importante. 

A possibilidade de a CTLU decidir sobre qual-
quer caso omisso subverte completamente o sen-
tido de toda a legislação urbanística, pois ela parte 
do princípio jurídico próprio do direito público de 
somente permitir o que é permitido legalmente, 
fi cando assim proibido pela omissão propositada 
tudo que não é permitido. 

1.10 Deve a organização e o tipo de linguagem da PDU ser 
simplifi cada?
Objetivo importante, de longa data reclamado, é 
o da simplifi cação da legislação urbanística de forma 
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a tornar mais clara a leitura de determinado assun-
to por si mesmo complexo, possibilitando sua com-
preensão por qualquer cidadão. 

Um passo importante nesse sentido é o de dei-
xar claro o conteúdo da PDU, diferente do conteú-
do do PD, por ela orientado, conforme dispõe com 
toda propriedade e importância a Constituição 
Federal. Insistimos em dizer que devemos obede-
cer estritamente ao disposto no artigo n. 182 da 
Constituição Federal. Nele a Política de Desenvol-
vimento Urbano é aprovada numa lei e subsequen-
temente o Plano Diretor orientado por esta Políti-
ca é aprovado em outra lei. 

Essa distinção não é meramente formal. Ela tem 
o objetivo de defi nir claramente os passos a serem 
dados para a cidade e a propriedade, para fi ns urba-
nos, cumprirem sua função social. Neste contexto, 
cabe à PDU estabelecer normas mais gerais e, por 
isso, mais estáveis, devendo ser “núcleo duro”, di-
fícil de ser alterado pelas mudanças de comando no 
poder público e, por isso, devendo constar na Lei 
Orgânica do Município o prazo para sua revisão, 
conforme é nosso entendimento anteriormente 
explicitado. O PD decorrente da PDU estabelece 
normas mais específi cas, defi nindo território, pra-
zo e recursos para a consecução de objetivos, dire-
trizes e ações concretas. 

As políticas públicas e sociais que se consubs-
tanciam na PDU não precisam, portanto, conter 
especifi cações na defi nição do território onde são 
aplicadas, estabelecendo prazo e prevendo recur-
sos disponíveis. O único prazo que deve ser previs-
to na PDU é aquele para a revisão do PD. 

Os Planos, para serem aplicados, não podem 
deixar de ter três requisitos em suas defi nições: 
territorialidade, temporalidade e disponibilidade 
de recursos econômicos, fi nanceiros e administra-
tivos passíveis de serem utilizados e mobilizados. 
Não atendendo a esses três requisitos concomitan-
temente, são incompletos. Não se pode deixar de 
lado, ainda, aqueles que, para serem concretizados, 
dependem de políticas complementares, planos es-
pecífi cos, programas e projetos decorrentes, que os 
pormenorizem. 

Por derradeiro, cumpre observar, conforme dis-
põe a legislação vigente (Inciso XV, artigo 2º. do 
Estatuto da Cidade), que é obrigatória a simplifi -
cação da legislação relativa a parcelamento, uso e 
ocupação do solo, bem como as normas edilícias. 
Ora, essa legislação tem como premissa básica a 
simplifi cação de sua própria linguagem. Se tal é 
exigido para essa legislação, nada impede que seja 
estendido tanto à PDU como ao PD. 

Em síntese, a simplifi cação da linguagem legis-
lativa em geral, e especifi camente para fi ns urba-
nísticos, é condição para ser adequadamente apli-
cada, desde que objetive a possibilidade da lei ser 
compreendida por qualquer cidadão e eliminando 
as possibilidades de dupla interpretação, acarre-
tando aplicação equivocada.

1.11 Como se estrutura e se integra o espaço urbano?
Analisando como surgiram várias cidades em todo 
o mundo, podemos concluir que um dos meios 
como se dá o processo de estruturação é a partir dos 
elementos da topografi a e, consequentemente, da 
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rede hídrica que dirige a defi nição dos caminhos de 
penetração e expansão de um território. Os rios são 
inicialmente o principal sistema viário de uma ci-
dade com suas vias aquáticas. Posteriormente, per-
dem importância para as estradas e, na sequência, 
com a introdução das rodovias e mais adiante das 
ferrovias e metrôs, estes ganham um papel próprio 
estruturador a partir das suas estações. Com o tem-
po as ampliações viárias, seja em nível regional com 
as estradas rodo e ferroviárias (e muito pouco por 
enquanto através de aquavias) de interligação entre 
as cidades, seja no interior e periferia dos espaços 
urbanos, vão ampliando a oferta de acessibilidade, 
constituindo essa oferta a principal força motriz da 
estruturação do espaço regional e urbano. 

O modelo de estruturação acima delineado é per-
feitamente aplicável à cidade de São Paulo, feitas as 
considerações acerca de suas peculiaridades, o que 
a faz diferente de todas as grandes metrópoles do 
mundo. São considerados elementos estruturadores 
a rede estrutural hídrica ambiental, a rede estrutu-
ral viária, a rede estrutural de transporte público 
coletivo e a rede estrutural de centralidades. Na 
verdade, a rede estrutural de centralidades é decor-
rente da atuação da oferta de acesso, realizada de 
modo conjunto pela rede estrutural viária e a rede 
estrutural de transporte público coletivo, infl uen-
ciada pela rede estrutural hídrica ambiental através 
das características do sítio urbano, como defi nem os 
geógrafos. O papel das centralidades é o de integrar 
em níveis diferenciados as atividades urbanas. 

Talvez fosse melhor considerar então as cen-
tralidades como o principal entre os elementos 
integradores. 

Os elementos integradores são: 

a)  habitações e equipamentos sociais e urbanos;

b)  logradouros públicos e áreas verdes; 

c)  espaço de comércio, indústrias e demais ativi-
dades econômicas. 

Entendemos que os elementos estruturadores, 
em relação aos usos, os reúnem no espaço produzin-
do assim, pela facilidade de acesso produzida, efeito 
integrador. Os polos e eixos de comércio e serviços 
são centralidades, fazendo parte da rede estrutural 
das mesmas. Entre os elementos integradores, os lo-
gradouros têm presença muito maior na cidade, em 
relação às áreas verdes. Damos maior relevância ao 
papel que os logradouros públicos podem cumprir 
no espaço de convivência social em toda a cidade, 
fator essencial para se recuperar a urbanidade como 
valor social chave de toda e qualquer cidade. 

1.12 Havendo discrepância em relação aos perímetros das 
zonas e devidas defi nições de áreas em relação aos 
mapas, qual deve ser a conduta do Poder Executivo?
Uma norma jurídica expressa deverá ser estatuí-
da, para que a descrição perimétrica prevaleça sem-
pre sobre o mapa, quando houver discrepância entre 
um e outro. Quando a descrição perimétrica não de-
fi nir com clareza o seu traçado, por defi ciência técni-
ca de sua elaboração, já que sempre é possível fazer 
com precisão essa descrição através de coordenadas 
geográfi cas, poder-se-ia utilizar o mapa correspon-
dente onde a leitura fosse clara e inequívoca. 

O uso do mapa no lugar do texto para defi nir 
perímetros deve ser entendido como obrigatório, 
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a ser substituído pela descrição precisa perimé-
trica, para que o poder público possa realizar os 
trabalhos técnicos pertinentes e em seguida envie 
projeto de lei à Câmara estabelecendo o perímetro, 
para que este prevaleça sobre o mapa.

Se ainda existirem perímetros cujo texto descri-
tivo não permite perfeita defi nição, dever-se-á pu-
blicar os mapas em escala e cores que possibilitem 
clara e inequívoca leitura. Isso pelo fato de já ter 
ocorrido publicação no Diário Ofi cial do Município 
em branco e preto, quando os originais são colori-
dos e em escala, constando borrado no papel jornal 
da tiragem usual as linhas defi nidoras dos limites, 
fazendo também com que as diferenças de cores, 
ao serem transformadas em mínimas diferenças de 
tons de cinza, produzissem o impedimento da sua 
perfeita leitura, dando margem às interpretações 
arbitrárias e dúbias. 

1.13 Além das zonas ordinárias e especiais, que outros 
instrumentos podem ser utilizados na reestruturação e 
qualifi cação urbana?
O principal instrumento para esse fi m é a Opera-
ção Urbana Consorciada como defi nida pelo Esta-
tuto da Cidade que, para ser praticado, precisa de 
Plano Urbanístico que oriente a grande transfor-
mação do tecido urbano que se deseja. Esse Plano 
Urbanístico não deve ser confundido com o Projeto 
Urbanístico. O Plano deve defi nir as condições físi-
cas ambientais urbanísticas desejadas, tais como: 
condições físicas, ambientais e paisagísticas locais 
e suas relações com os elementos estruturadores e 
integradores; condições de acesso e infraestrutura 

disponível; parcelamento, usos e volumetria com-
patíveis com os da vizinhança; condições de con-
forto ambiental.

O Projeto Urbanístico traduz isso num projeto 
executivo e com isso amarra as soluções defi nitivas 
a serem implantadas. Desse modo o plano ainda 
permite uma fl exibilidade antes de se transformar 
em projeto. O que convém para que os agentes em-
preendedores ganhem liberdade de defi nição para 
seus produtos, em função das variações do merca-
do imobiliário, mantidas as tipologias urbanísticas 
e arquitetônicas predefi nidas no plano. 

Entendemos que nas operações urbanas seja de-
fi nido o seu planejamento sempre em dois tempos: 
o primeiro, relativo ao planejamento, defi nindo 
um Plano Urbanístico, e o outro, o tempo relativo 
a um ou mais Projetos Urbanístico-arquitetônicos 
que pormenorizam executivamente o Plano. Esse 
raciocínio vale também para as Concessões Urba-
nísticas que podem operar dentro de Operações 
Urbanas, quando são muito extensas. 

A Operação Urbana Centro, por exemplo, é 
muito extensa, abrangendo todo o centro histórico 
e parte dos bairros vizinhos. A área da Nova Luz, 
somente, abrange 45 quadras. Essa dimensão exi-
ge por si mesma a implantação de normas em dois 
tempos, a primeira enquanto tipologias urbanísti-
co-arquitetônicas e a segunda enquanto projetos 
específi cos, já executivos.

O mesmo raciocínio vale para outro tipo de ins-
trumento que são as AIU, quase iguais ao instru-
mento OUC, como intenção, também podendo ser 
para poucas quadras ou para enormes extensões 
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lineares, como parques lineares e adensamentos 
no entorno das linhas de metrô, com extensões su-
periores a 10 Km e larguras de 600 m a 1,2 quilô-
metros, junto das estações em muitos casos. 

Na hipótese das AIU, o que se prevê pela le-
gislação em vigor é o adensamento máximo com 
coefi ciente de aproveitamento 4, numa faixa de 
determinada largura, para tirar partido da capa-
cidade de suporte desse sistema de transporte. O 
tecido resultante ainda estará na dependência dos 
potenciais construtivos, defi nidos no cálculo da 
capacidade de suporte por bacia de tráfego, que en-
tendemos ser mais próprio do que o cálculo da ca-
pacidade por distrito. O estudo por tipo de quadra 
é associado ao tipo de via que lhe dá acesso, que é 

o que denominamos de tipologia urbanística e será 
condicionador da qualidade urbanística, resultante 
de verticalização máxima induzida pelo sistema de 
transporte. 

Em determinadas situações, como aquelas com 
tamanhos de quadra regulares, com boa dimensão e 
da mesma forma, o sistema viário que lhe dá acesso 
possibilita que sejam utilizadas as tipologias arqui-
tetônicas usuais nos lotes praticadas pelo mercado 
imobiliário, produzindo assim um tecido urbano 
que encontramos em bairros, como Moema e Jar-
dins, considerados pelo mercado como satisfató-
rios. A tipologia urbanística usual poderá ser me-
lhorada, como propomos, por regras que garantam 
maiores graus de permeabilidade na relação entre 
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O Programa Monumenta foi concebido pelo Ministério da Cultura e busca aumentar a função social e econômica do patrimônio histórico.
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os usos internos aos lotes e o que ocorre no logra-
douro público, isto é, nas vias e praças lindeiras.

Em determinadas situações, no entanto, o 
traçado urbano herdado é impeditivo de vertica-
lização com qualidade. Isso se verifi ca quando o 
loteamento é de origem irregular ou clandestina. 
Nele predominam ruas muito estreitas, com 5 ou 
6 metros de largura, e quadras também muito es-
treitas e compridas. Não são incomuns quadras de 
30 m de largura e 200 de comprimento, como na 
Vila Alpina, ao lado de estação projetada do Metrô, 
conforme estudado no cálculo da capacidade de 
suporte, elaborado pela Secretaria de Transportes 
Metropolitanos em convênio com a Prefeitura de 
São Paulo já citado. (Consultar especialmente o 
Relatório Técnico 7 – maio/2008). 

1.14 Quais são os instrumentos de gestão ambiental?
Atualmente são quatro os instrumentos princi-
pais: Estudo de Impacto Ambiental – Relatório de 
Impacto Ambiental (EIA-RIMA); Estudo de Impac-
to de Vizinhança – Relatório de Impacto de Vizi-
nhança (EIV-RIV); Termo de Ajuste de Conduta 
(TAC); Termo de Compromisso Ambiental (TCA). 

O primeiro é o EIA-RIMA e correspondente 
RIMA, regulados por lei federal, a serem comple-
mentados por legislação municipal, pressupondo 
estudo visando conferir ou não licenciamento 
ambiental a determinada atividade. Enquanto 
tal legislação não for aprovada, vale a resolução 
n. 61 do Conselho Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável (CADES), aprovada 
em 5 de outubro de 2001. Com base em tais estu-
dos, para que se conceda o licenciamento, o poder 

O tecido urbano encontrado nos bairros de Moema e Jardins utilizam tipologias arquitetônicas consideradas satisfatórias pelo mercado 
imobiliário.
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público municipal poderá exigir do empreendedor 
a execução de medidas mitigadoras e compensató-
rias relativas aos impactos decorrentes da implan-
tação da atividade. 

O segundo é o EIV-RIV, com atribuições de-
talhadas desde o Estatuto da Cidade, no PD e 
nos Planos Regionais (PR). (Leis Municipais 
n. 13430/02 e n. 13885/04, respectivamente) 
Como o nome está dizendo, acolhe em seu bojo 
estudos não apenas ambientais stricto sensu como, 
também, estudos demográfi cos, socioeconômicos 
e urbanísticos inclusive, sendo assim mais com-
pleto como escopo e mais específi co quanto ao 
território abrangido. Pode e deve absorver em seu 
bojo os estudos de impacto no trânsito relativos 
aos polos geradores de trafego, desde que não dei-
xem de ser adequadamente analisados no interior 
do EIV e apresentados nos RIV. Instrumentos cor-
relatos são o Termo de Ajuste de Conduta (TAC) e o 
Termo de Compromisso Ambiental (TCA), instituí-
dos por lei, resultante o primeiro de acordo com 
quem transgrediu a lei, em processo tramitando 
judicialmente, objetivando realizar determinadas 
ações para atendê-la e o TCA resultando da nego-
ciação de contrapartidas, em processo tramitando 
administrativamente como, por exemplo, no caso 
de autorização prévia para supressão de árvores. 

De qualquer modo devemos destacar, por sua 
importância, que não se poderá utilizar tanto o 
TAC como o TCA para se aceitar a desobediência da 
lei, numa espécie de castigo compensatório que, se 
cumprido, anistiaria a desobediência, embora seja 
muito tentadora essa utilização. 

Outro importante instrumento é a Avaliação 
Ambiental Estratégica, que visa prioritariamente 
a avaliação das políticas, planos e programas se-
toriais públicos. Este instrumento, entendida a 
dimensão ambiental lato sensu, deveria também 
avaliar a formulação e a prática das Políticas Trans-
versais, por óbvio, como é o caso da Política de Mu-
dança do Clima. 

O já mencionado EIV e seu respectivo RIV tam-
bém são considerados importante instrumento 
ambiental, conforme dispõem a Lei Orgânica do 
Município e o Estatuto da Cidade. O que dis-
tingue o EIV do EIA é que o primeiro não se res-
tringe às questões ambientais stricto sensu, pois 
envolve, dentre outras, as seguintes questões: 
adensamento populacional; equipamentos urba-
nos e comunitários; uso e ocupação do solo; valo-
rização imobiliária; geração de tráfego e demanda 
por transporte público; ventilação e iluminação; 
paisagem urbana e patrimônio natural e cultural; 
defi nição das medidas mitigadoras dos impactos 
negativos, bem como daquelas intensifi cadoras 
dos impactos positivos.

Pela listagem citada proposta, absorvem-se no 
EIV os dois polos geradores de tráfego, como parte 
do mesmo, como já mencionamos. Deixam assim, 
portanto, os polos geradores de tráfego  de ser exa-
minados de modo isolado, caso a caso, como está 
ocorrendo na legislação em vigor. Acreditamos ser 
positiva tal absorção, desde que não se deixem de 
considerar, com a devida atenção, os eventuais con-
gestionamentos decorrentes como um dos princi-
pais problemas socioambientais da cidade. 
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Assim sendo, não se pode deixar de consi-
derar nesse EIV o acúmulo de atividades de pe-
queno porte que, juntadas pelo mercado imobi-
liário em determinada rua ou região, produzem 
rua ou trecho da mesma, ou mesmo uma região, 
como área geradora de tráfego, formando assim 
um tipo específico de polo gerador de tráfego e 
constituindo de certo modo centralidade polar 
ou linear.

Por esse motivo, as atividades de pequeno por-
te exigem estudo conjunto de impacto presente 
e futuro de muitos anos, ao menos uma década, 
conforme tendências de localização de ativida-
des de comércio, serviço, indústrias e habitação 
mescladas entre si ou não que forem  levantadas. 
Modelos matemáticos utilizados para isso devem 
possibilitar tal avaliação. Os modelos matemá-
ticos em uso pela Companhia de Engenharia de 
Trânsito (CET) só cuidam do impacto de um uso 
ou atividade isoladamente considerados, em re-
lação ao fl uxo. As situações como as existentes, 
a exemplo das ruas 25 de Março e Florêncio de 
Abreu, dentre outras, não têm sido contempladas 
em tais estudos.

O reconhecimento técnico dessa defi ciência 
dos estudos dos polos geradores de tráfego já está 
amplamente estabelecido. Falta colocar em prática 
nova metodologia de análise que introduza o uso 
do solo, em sua somatória de efeitos de atividades 
afi ns que se instalam próximas, por causa dessa 
mesma afi nidade, assim como é preciso cuidar do 
futuro da evolução prevista dessa lógica locacional, 
em coerência com os prazos de análise e avaliação 
do PD, que deve chegar a defi nir cenários de até 

Ladeira Porto Geral, um dos acessos à rua 25 de Março, 
importante polo comercial de São Paulo.
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20 anos na frente. É esse o procedimento que, sis-
tematicamente, adota o Metrô para defi nir suas 
linhas e estações. 

Outro ponto importante a ser destacado é que 
não se deve realizar tanto o EIA como o EIV, pen-
sando em apenas mitigar efeitos negativos, pois 
poderão existir impactos de tal forma negativos 
que não haja interesse em mitigá-los e sim em 
proibi-los. Deve essa possibilidade de negação de 
autorização ser claramente expressa na lei, desde 
que haja sólidas justifi cativas. 

Questão importante é saber se o EIV pode ou 
não substituir o EIA. Pelas disposições do Estatuto 
da Cidade, o EIV não substitui o EIA. O EIV está 
defi nido no Estatuto da Cidade, o EIA está defi nido 
numa legislação ambiental federal, complementada 
por normas estaduais e municipais. Se pelo Estatu-
to da Cidade o EIV não substitui o EIA, o EIA não 
substitui o EIV, dadas as suas características pró-
prias, querendo-se com isso dizer que são comple-
mentares, mesmo porque ainda está para ser elabo-
rado e defi nido em lei o Zoneamento Ambiental, que 
deverá ser base importante desses EIA. Entendemos 
que a impossibilidade de um substituir o outro deve 
fi car claramente estabelecida em lei. Esses estudos 
devem ser obrigatórios para determinada dimensão 
e complexidade de norma ou de empreendimento, 
sem especifi car área mínima sem exceção. Essa pe-
culiaridade deriva-se do fato de que áreas pequenas 
poderão ter impacto muito signifi cativo sobre a vizi-
nhança e sobre o meio ambiente. 

Nos casos de planos e projetos urbanísticos, 
inclusive quando definidos para OUC, AIU e 

empreendimentos urbanísticos públicos ou pri-
vados, a área territorial mínima deve ser de 1 
hectare, e também, excepcionalmente, em área 
de qualquer dimensão, quando for considerada 
de relevante interesse ambiental e quando se 
tratar de polo gerador de tráfego, constituído 
por empreendimento único ou por conjunto de 
empreendimentos próximos entre si, presentes 
e futuros, quando  são estes possibilitados pela 
legislação e atraídos por um conjunto deles pré-
existente, constituindo na sua agregação polo 
gerador de tráfego como mencionamos anterior-
mente. Dada a complexidade do assunto, para a 
definição legal dos polos geradores de tráfego e 
sua importância para a cidade, seu conteúdo bá-
sico deve ser definido por lei para lhe assegurar 
estabilidade institucional e, por consequência, 
segurança jurídica.

Dentre os instrumentos para a análise do EIV, 
destaca-se o cálculo da capacidade de suporte do 
sistema de circulação. A utilização de modelagem 
matemática, propiciada pelo modelo TRANUS, 
foi utilizada pelo Governo Estadual em cálculo 
com essa fi nalidade realizado pela Secretaria de 
Transportes Metropolitanos, em cooperação com 
a Prefeitura Municipal de São Paulo, através da 
SEMPLA, atual SMDU, publicado sob o título Mon-
tagem e avaliação de um Cenário Equilibrado para o 
Desenvolvimento Urbano de São Paulo através de 
uma estratégia combinada de transporte e uso do solo 
e terminado em fevereiro de 2009, disponível na 
referida secretaria e na biblioteca da Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São 
Paulo (FAUUSP). 
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Trata-se de contribuição fundamental e impres-
cindível para os estudos de impacto de vizinhança. 
Isso porque é tecnicamente impossível estudar o 
impacto de vizinhança sem considerar o entorno da 
vizinhança, pois são interagentes. Quando se es-
tuda o impacto de vizinhança de um shopping cen-
ter, com raio de ação quanto à atração da clientela 
aproximado de cerca de 10 Km (distância máxima 
essa que tem diminuído em São Paulo por causa 
dos congestionamentos crescentes), as viagens 
que têm origem e destino dentro desse raio não se 
limitarão obviamente às viagens de destino dele. 
A estas se somarão viagens com origem e destino 
dentro desse raio, porém com destino e origem 
fora do mesmo. 

Esse mesmo raciocínio vale para uma operação 
urbana. Conclusão: não se pode isolar nenhum 
empreendimento público ou privado, com signifi -
cativo impacto dentro dos limites defi nidos em lei 
e, muito menos, uma operação urbana, da contex-
tualização do empreendimento no conjunto da ci-
dade. Embora seja muito tentador raciocinar com 
este isolamento, praticá-lo é cometer erro crasso 
de planejamento urbano. 

As ferramentas de cálculo de nível do conjun-
to da cidade e as de nível local devem ser continu-
amente aperfeiçoadas. Eventuais simplificações 
adotadas para viabilizá-las não devem ser utili-
zadas como argumento para a sua não utilização. 
Cálculo imperfeito é sempre melhor que nenhum 
cálculo, pois sempre significará passo adiante 
nessa histórica ausência de cálculo, verificada 
há cerca de 30 anos na cidade de São Paulo, des-
de que foi iniciado na gestão de Olavo Setubal e 

Reynaldo de Barros (1976 a 1981), na sequência 
sendo paralisado e por isso não concluído. Deve-
mos reconhecer: essa lacuna no planejamento da 
metrópole e das suas cidades componentes, es-
pecialmente a de São Paulo por sua importância 
e consequente liderança, tem produzido o gra-
víssimo e crescente desequilíbrio entre oferta e 
demanda de sistemas de circulação, conduzin-
do à  evitável decadência decorrente dos custos 
crescentes de nela se produzir e viver. 

Com a finalidade de proteger, recuperar e 
melhorar a qualidade ambiental, a Prefeitura 
de São Paulo instituiu o Programa de Interven-
ções Ambientais, a ser executado pela Secretaria 

A via local permite o acesso direto para as áreas residenciais, 
comerciais e industriais. Na imagem, a rua João Batista Jordão no 
bairro Vila das Belezas é um exemplo de via local.
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Municipal do Verde e Meio Ambiente (SVMA). 
Esse programa contempla: ampliação de áreas 
integrantes do Sistema de Áreas Verdes; aumen-
to das áreas permeáveis; controle das inunda-
ções; recuperação das nascentes e despoluição de 
cursos d’água; recuperação de áreas degradadas; 
identificação e reabilitação, para novos usos, 
de áreas contaminadas; controle da poluição do 
ar e emissões de ruído e radiações; preservação 
das Áreas de Proteção dos Mananciais. Este pro-
grama deve constar como detalhamento de um 
Plano de Intervenção Ambiental, incluindo o Zo-
neamento Ambiental no quadro da Política Pú-
blica, objetivando a saudabilidade ambiental do 

município de São Paulo, incluindo a política de 
mudanças climáticas, já definida em leis recen-
temente aprovadas no município e estado. 

1.15 Como controlar a qualidade ambiental de uma via?
Primeiro, classifi cando-a por tipo, no caso em três 
níveis estruturais e dois níveis não estruturais, as 
coletoras e locais, defi nindo-se claramente o papel 
de cada uma. Por isso, não concordamos em cha-
mar a coletora de secundária de primeiro nível e a 
local de secundária de segundo nível, pois o nome 
deixa de expressar claramente seu papel, contri-
buindo para o sentido oposto ao desejável.

A avenida 23 de Maio é uma via coletora que recebe e distribui o 
tráfego proveniente das vias locais e alimenta as vias arteriais.

A via arterial permite ligações intraurbanas apresentando relativa 
integração com o uso do solo lindeiro como a Marginal Tietê.
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Mas não basta a defi nição dos papéis, pois o 
volume excessivo de veículos em relação ao seu 
tipo degrada ambientalmente a via e seu entorno. 
Por isso, é preciso limitar esse máximo de veículos 
admissíveis por tipo de veículo/tipo de via. Ob-
viamente que para isso a capacidade oferecida de 
suporte deve corresponder à capacidade praticada. 
Isso signifi ca reverter a tendência de uso prefe-
rencial de automóveis muito acima desses limites, 
que é o que é medido pela CET em quilômetros nos 
congestionamentos diários, sempre piores a cada 
semana nos horários de pico, mas se estendendo 
cada vez mais nos demais horários.

Isso poderá parecer uma utopia, diante do es-
tado calamitoso do nosso atual sistema de circula-
ção. Devemos, no entanto, procurar essa solução 
“ideal”, pois São Paulo não pode abdicar de alcançar 
os padrões praticados há muitos anos pelas gran-
des cidades do primeiro mundo, como Londres3. É 
condição para São Paulo manter sua capacidade de 
competir com outras que disputam a condição de 
cidade mundial.

O conceito de “comunidades protegidas” do trá-
fego excessivo de passagem está defi nido na legis-
lação vigente (Lei Municipal n. 13.885/04). Esse 
conceito vem sendo praticado especialmente por 
bairros de classe média, mas são os bairros popu-
lares que mais o necessitam, pois neles a via é uma 
extensão da casa, funcionando como quintal para 
brincadeiras de criança e convivência de idosos, já 
que a taxa de ocupação dos terrenos é muito alta, 
na ordem de 0,7. Os Planos de Bairro são o melhor 

3 Para aprofundamento do assunto, cf.:
APPLEYARD, D. Livable streets. Berkeley: University of California Press, 1983.

instrumento para defi nir ruas tranquilas locais, 
coletoras e estruturais e farão isso melhor desde 
que associados ao cálculo da capacidade de suporte 
do sistema de circulação.

As comunidades protegidas estão sendo cada 
vez mais demandadas nos bairros residenciais de 
classe média, situados no centro expandido e no 
seu entorno. Isso decorre do uso cada vez mais in-
tenso dos automóveis e da incapacidade do siste-
ma viário estrutural atender a essa demanda. Daí 
a utilização de vias coletoras e locais para tráfego 
de passagem, que deveria ocorrer apenas no siste-
ma estrutural. 

As diretrizes estabelecidas pela PDU visam re-
duzir o uso do automóvel em benefício do trans-
porte coletivo. Na medida em que é implementada 
e de fato tenhamos a redução progressiva do uso 
do automóvel, a pressão para que se usem tais vias 
coletoras e locais, devido ao congestionamento do 
sistema estrutural, reduzir-se-á e, no futuro, pode-
rá ser eliminada. 

Ocorre, porém, que o Plano Integrado de Trans-
portes Urbanos – PITU 2025, excluiu as vias locais 
do papel de permitir o tráfego de passagem de um 
bairro para outro, dentro de um terceiro bairro. Em 
tese não há nenhum prejuízo na exclusão de vias 
locais do tráfego de passagem, pois é isso que está 
planejado. A questão permanece em aberto no que 
se refere às vias coletoras.

Entendemos, assim, que deva ser revista a le-
gislação vigente (Portaria n. 43/2009 SMT), 

CMSP_PDE_P4-1.indd   56 09.09.11   04:30:12



Capítulo 1 | Questões genéricas relativas à PDU

57

excluindo as ruas locais da exigência de demonstrar 
que as vias estruturais ou coletoras, contornando 
o bairro, tenham capacidade de absorver o tráfego 
de passagem, que passe por vias locais em excesso, 
reduzindo-o a um padrão admissível, por exemplo, 
de 250 veículos/hora por faixa por sentido. 

À CET cabem estudos de tráfego regionaliza-
dos, em conjugação com os estudos de impacto 
de vizinhança decorrentes de polos geradores de 
tráfego. Só essa empresa possui as informações 
e capacidade de modelagem, através de modelos 
matemáticos adequados, que levem em conta as 
relações entre o uso do solo e transporte, subs-
tituindo os modelos em uso que levam em conta 
apenas o transporte, a partir de um uso do solo 
específi co. 

Uma vez implantado esse modelo interativo de 
uso do solo e transporte, será possível testar cená-
rios futuros com 5, 10, 20 anos. Hoje a capacidade 
de previsão está limitada a poucos anos. Segundo 
consta, a CET deverá, em breve, possuir tal modelo 
matemático de simulação. 

Os Planos de Bairro são instrumentos pode-
rosos para a definição do sistema de circulação 
desejado por determinada comunidade. Basta, 
muitas vezes, colocar direcionamento do trá-
fego, com sinais de mão, contramão e veloci-
dade máxima, para se obter o resultado dese-
jado. Em face desses fatos, entendemos deva a 
legislação vigente que disciplina a matéria ser 
modificada.

1.16 Quais são os instrumentos inovadores criados pelo 
Estatuto da Cidade para vialibização da PDU ? 
A PDU está defi nida de modo explícito no artigo n. 
182 da Constituição Federal, criando instrumentos 
legais inovadores, da qual decorre o PD, viabilizando 
a implementação desses instrumentos. O objetivo 
central defi nido na PDU é fazer a cidade cumprir sua 
função social e, assim, possibilitar a aplicabilidade 
da função social da propriedade para fi ns urbanos. 

Os instrumentos criados visam oferecer aos 
municípios instrumentos essenciais para se atingi-
rem objetivos maiores. O combate ao ganho resul-
tante do investimento coletivo (fundamentalmen-
te o público, mas também o privado), não sendo do 
proprietário inicial de um imóvel ou do construtor 
que deva comprá-lo ou do proprietário inicial com 
quem ele se associa, deve ser evitado e, quando 
inevitável, recuperado para a sociedade, se não no 
seu todo, pelo menos em grande parte. O Estatuto 
da Cidade provê os municípios de instrumentos 
inovadores com esse objetivo.

1.17 O que é o Imposto Predial e Territorial Urbano 
(IPTU) progressivo no tempo?
O IPTU Progressivo no Tempo visa evitar a va-
lorização imobiliária que decorre da retenção de 
imóvel não edifi cado, subutilizado ou não utiliza-
do, chamada de “retenção especulativa”. É um dos 
instrumentos inovadores, criados pelo Estatuto 
da Cidade, para essa fi nalidade. 
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A valorização imobiliária especulativa acarreta 
aumento de preço para todos os que precisam com-
prar imóvel para fi ns produtivos ou moradia. Esse 
fato é muito danoso para a cidade como um todo. 
Para coibi-la, a Constituição Federal e o Estatuto 
da Cidade (Artigos n. 182 e seguintes da Cons-
tituição, regulamentados pelo Estatuto da Cida-
de) estabelecem vários instrumentos, entre eles 
o IPTU progressivo no tempo, sobre imóveis não 
edifi cados, vazios ou subutilizados, objetivando a 
ampliação da sua oferta no mercado imobiliário e, 
com isso, baixando o preço para o adquirente. 

Embora conste desde 2002 no Plano Diretor da 
cidade de São Paulo, só no fi nal de 2009 foi proposto 
projeto de lei por iniciativa do vereador José Poli-
ce Neto, para regulamentar a aplicação do Imposto 
Predial e Territorial progressivo no tempo, tendo 
sido aprovado e sancionado pelo prefeito, resultan-
do na Lei n. 15.234/10. 

1.18 O que é a Outorga Onerosa?
Nos termos do Estatuto da Cidade, a outorga 
onerosa possibilita, em determinadas áreas, a cons-
trução acima do coefi ciente básico adotado, através 
de contrapartida prestada pelo benefi ciário.

Temos três tipos de outorga onerosa: a Outorga 
Onerosa propriamente dita, o Certifi cado de potencial 
adicional de construção (CEPAC) e a Certidão de Ou-
torga Onerosa de Potencial Construtivo Adicional se-
melhante ao CEPAC, mas com suas particularidades. 

A outorga onerosa apresenta-se em São Paulo 
em duas variantes: 

a)  cobrada nas zonas ordinárias, defi nida de acor-
do com as mesmas enquanto coefi ciente de 
aproveitamento básico gratuito e coefi ciente 
de aproveitamento máximo, pagando-se a 
diferença; 

b)  nas OUC e em algumas AIU, como as enor-
mes favelas de Paraisópolis, no Morumbi, e 
Heliópolis, na divisa de São Caetano. 

Nas operações urbanas, procurou-se adequa-
damente vender o direito de construir antecipa-
damente às obras necessárias para reconfigurar 
o espaço urbanisticamente. Com isso se propicia 
seu financiamento, dispensando o uso de recur-
sos do município ou do estado, arrecadados de 
todos os contribuintes.

Para essa finalidade foi criado um título, o 
CEPAC, negociado publicamente por leilões na 
Bolsa de Valores, controlados pela Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM) gerida pelo Banco do 
Brasil, para dar toda seriedade e transparência 
ao título, conferindo-lhe credibilidade no merca-
do de títulos negociados. 

Entendemos que nas AIU valha a regra de co-
brança de outorga genérica em função de cada 
tipo de zona pré-existente ou nova, definida em 
suas faixas de domínio. Os CEPACs devem ficar 
restritos às operações urbanas. Este mecanismo 
já está funcionando para as Operações Urbanas 
Faria Lima, Água Espraiada e Água Branca. 

Quando o empreendimento tiver caráter social 
justifi cável, o poder público pode abrir mão de parte 
dessa valorização em benefício, por exemplo, da re-
qualifi cação urbanística, como é o caso da Nova Luz. 
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Essa operação urbana defi nirá o Plano Urbanístico 
Específi co, estabelecendo objetivos sociais a serem al-
cançados e, através de licitação, escolherá a oferta de 
empreendedor imobiliário que oferecer a melhor re-
partição da valorização imobiliária a ser produzida.

Existirá uma tendência à verticalização que 
se acentuará, pois ela produzirá para os proprie-
tários originais dos terrenos grande valorização, 
apropriada integralmente pelos mesmos. Com a 
outorga, a pressão pela verticalização se reduz, 
pois ela reduz o ganho desses proprietários. O 
poder público cobra o valor da Outorga genérica 
com base na Planta Genérica de Valores, quase 
sempre inferior ao preço de mercado. O empre-
endedor que comprar esses direitos do poder pú-
blico pagará menos do que se comprasse ou se 
associasse ao proprietário original do terreno. 
Beneficia-se assim o setor imobiliário produtivo, 
onerando o especulativo. 

Estes são os dois principais instrumentos do 
combate à especulação imobiliária. No caso dos 
CEPACs nas OUC, a versão corrente é a do leilão a 
partir de preço base fi xado pela municipalidade. 

Não está claro de que modo são fixados os va-
lores dos títulos denominados de certidões e não 
de certificado, como é o CEPAC, utilizados para 
pagamento das empreiteiras que realizam obras 
de reurbanização, como na favela de Paraisópolis 
no interior da correspondente AIU. É necessário 
realizar balanço dos valores obtidos pela venda 
de direito de construir, tanto através da denomi-
nada outorga onerosa como através dos CEPACs 
e das certidões. 

Da favela Paraisópolis consegue-se avistar os edifícios de alto 
padrão do Morumbi.
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No que se refere à outorga onerosa propria-
mente dita, o dinheiro arrecadado destina-se ao 
FUNDURB. O balanço acima referido deverá ser 
feito a partir de informações de quanto entrou 
de recursos no FUNDURB e quando, bem como 
onde, foram investidos na cidade. No que se re-
fere aos CEPACs, o balanço deve ser feito para 
cada operação urbana, acrescentando-se quan-
to resta de saldo para a venda em cada uma e 
quanto resta de saldo de CEPACs, vendidos como 
títulos imobiliários e ainda não utilizados para 
a aprovação de projetos imobiliários, e quantas 
certidões, quando e como foram emitidas, se 
pelo valor de face em reais ou se já transforma-
dos em metros quadrados construídos para as 
AIU de Paraisópolis e Heliópolis, por exemplo, 
para as quais já foram autorizadas por lei. 

1.19 O que é Direito de Preempção?
O direito de preempção se propõe a ser instrumen-
to mais efi caz para a declaração por utilidade pública 
ou por interesse social, ensejando a desapropriação. 
Por esse instrumento, o poder público interessado 
em determinada área para fi ns de regularização fun-
diária, execução de programas e projetos habitacionais 
de interesse social, constituição de reserva fundiária, 
ordenamento e direcionamento da expansão urbana, 
implantação de equipamentos urbanos e comunitários, 
conforme o Estatuto da Cidade, delimita-a declaran-
do de seu interesse exercer na mesma direito de pre-
empção. O proprietário, pretendendo vender imóvel 
na área delimitada, em decorrência, fi ca obrigado a 
oferecê-lo primeiro ao poder público, passando este 

a ter preferência (direito de preempção) à aquisi-
ção do imóvel na área delimitada. Conforme dis-
posto na legislação vigente, o prazo da declaração 
de exercício do direito de preempção tem vigência 
de 5 anos, renovável a partir de 1 ano após o decur-
so do prazo inicial de vigência. 

1.20 Por que transferir direitos de construir?
É justo que determinado proprietário de imóvel, 
ao ter declarada a sua preservação, por exemplo, 
impedindo construções adicionais, possa exercer 
em outro lugar o direito de construir que deixou de 
ter  ou vendê-lo a terceiros. Não se deve estender 
essa defi nição para um imóvel considerado como 
parte da zona rural, isto é, entendendo-se que te-
nha também direito a transferir direitos de cons-
truir. Isso porque o uso rural que se permita ter, 
permite que se construa tudo que esse uso exigir, 
sem que se tenha que pagar nada por isso. 

Na legislação atual, mesmo alguns usos ur-
banos, como uma clínica psiquiátrica ou um res-
taurante campestre, poderão se instalar na zona 
rural, especialmente se for zona de expansão 
urbana. Em vez de impedir, propicia-se a trans-
formação do uso rural no uso urbano. Não cabe, 
nessa hipótese, nenhuma compensação ao pro-
prietário, norteando a transferência do direito 
de construir. Por isso nos opomos à permissão de 
transferência do direito de construir de proprie-
tários da zona rural como previsto na legislação 
vigente (Lei Municipal n. 13.885/04). Impor-
tante uso da transferência do direito de cons-
truir ocorre na implantação dos parques lineares. 
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Área de intervenção urbana envoltória de Parque Linear

Transferência do 
direito de construir

Transferência do 
direito de construir

HIS

Favelas em áreas de risco

Área 
construída 
adicional
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No caso, não se trata de preservação das constru-
ções, enquanto traçado urbano existente, mas na 
sua demolição para recuperar várzeas e vales en-
caixados, dando oportunidade ao surgimento dos 
parques lineares. 

Onde poderá ser aplicada a transferência do 
direito de construir? Em áreas definidas em lei. 
No caso das AIUs, ao longo do transporte cole-
tivo, na borda dos parques lineares e em outras 
áreas sempre definidas por lei. O condicionan-
te principal muito importante é a limitação de 
acréscimo do potencial construtivo em deter-
minado lote, de até 50% do coeficiente básico, 
limitando ainda o total a ser utilizado no lote à 
disponibilidade de potencial construtivo adicio-
nal da bacia de tráfego.

1.21 Devem os direitos das Operações Urbanas ser mantidos?
Entendemos também como correta a manutenção 
dos direitos dos alvarás de aprovação e execução já 
expedidos e demais direitos correlatos, nos termos 
da lei (Lei Municipal n. 13.885/04).

1.22 Além do CEPAC, convém ter algum outro tipo de 
papel assemelhado?
Como o CEPAC, enquanto certifi cado de potencial 
construtivo tem o seu uso restrito à OUC, da qual 
se origina, outro tipo de papel que defi na direitos 
de construir irá necessariamente competir com o 
mesmo e com a outorga onerosa genérica, vendida 
pela Prefeitura. 

Esse é o caso da Certidão de Direitos de Cons-
truir, expressando tantos metros quadrados de 

direito de construir e/ou o seu valor expresso 
em reais, o qual poderá ser apresentado pelo seu 
possuidor no momento de pagar pela outorga 
onerosa, como se fora dinheiro vivo. Ela pode 
ser emitida pela Prefeitura para pagar emprei-
teiros ou empreendedores imobiliários em obras 
de reurbanização, em favelas como as de Paraisó-
polis, Heliópolis, ou em Consórcios Imobiliários 
previstos em lei. 

É preciso ter cuidado, pois isto signifi ca trans-
ferência do direito de construir de um terreno 
para outro ou de uma região inteira para um ter-
reno. Neste voo, não sendo adotadas regras claras 
à transferência, possibilitando compensar o preço 
dos direitos na origem ou emissão e o preço dos 
direitos no local de sua recepção, haverá ganho 
especulativo, descumprindo-se portanto a função 
social da propriedade. 

Uma séria dificuldade existe na aplicação da 
clara e suficiente regra de compensação adota-
da nessa transferência. Quando em favelas, en-
quanto não estão regularizados os terrenos que 
a constituem, não têm valor venal. Se a regula-
rização fica na dependência das obras a serem 
executadas e se a certidão emitida for anterior 
a elas, como está previsto na legislação vigente 
(Lei Municipal n. 13430/02), fica impossível 
usar o valor venal para definir o custo desses di-
reitos, pelo fato de ser inexistente. 

Nesse caso, ficar-se-á dependente de avalia-
ções de imóveis para o conjunto da favela ou 
eventual área a ser beneficiada pelo Plano Ur-
banístico Específico, para nela serem erguidos 
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CA básico

M2 adicionais adquiridos 
pela compra de potencial 
construtivo adicional

Outorga onerosa de potencial construtivo adicional

edifícios de interesse do mercado imobiliário 
que necessitem da aquisição de Outorga, confor-
me esse próprio Plano defina. Arbitrar tais valo-
res caso a caso, tanto na favela de Paraisópolis 
como na de Heliópolis, por exemplo, passa a ser 
a única saída com os inconvenientes da criação 
de sistemática propícia à prática da corrupção. 

Nos casos em que o valor venal esteja defi nido 
como supomos, como nos planos urbanísticos le-
vados a efeito por Consórcios Imobiliários, como é 
o caso da Nova Luz, essa questão não existirá, dan-
do base mais segura para sua aplicação. Um ponto 
a ser melhor esclarecido se refere a como atribuir a 

correspondência entre o valor de face em reais e a 
quantidade de metros quadrados com eles coeren-
tes. A legislação vigente não esclarece essa questão 
e é de todo conveniente fazê-lo. 

Outra alternativa que se poderia cogitar é es-
quecermos o valor venal e simplesmente emitir-
mos os certifi cados por determinado valor de face, 
cuja soma corresponda ao valor da obra que se 
queira pagar com esses papéis. Agindo desse modo, 
é como se tivéssemos emitindo dinheiro na forma 
de vales. Esse papel é um dispositivo de pagamento 
que corre o risco de ser considerado ilegal.
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direitos postos à venda por particulares, na for-
ma dessas certidões e na forma de direitos trans-
feridos, em geral, de imóveis preservados para 
cessão de terrenos para habitação popular, am-
pliação viária ou para a implantação de parques 
lineares. Como o poder público está vendendo os 
direitos outorgados onerosamente pela metade 
do preço do valor venal, obrigará o particular a 
baixar mais o preço para conseguir vendê-los. 

Assim como é feito com os direitos colocados 
no mercado pelo instrumento da transferência 
do direito de construir, a outorga sofre concor-
rência com os direitos vendidos pela Prefeitu-
ra, não sendo exagerado dizer que reduzirá em 
muito os valores obtidos pelos particulares. Pelo 
fato de os direitos terem sido estabelecidos em 
lei, produz-se diminuição pela metade dos va-
lores pagos enquanto outorga onerosa, quando 
o coeficiente de aproveitamento básico CAb é 
igual a 2, como é o caso da R-2V, segundo a tipo-
logia arquitetônica mais utilizada pelo mercado 
imobiliário para a produção habitacional, para a 
média e alta renda. 

O nível preferível seria a CAb igual a 1. Desse 
modo os valores obtidos através do Fundo de De-
senvolvimento Urbano (FUNDURB) seriam bem 
maiores, para terem importante destinação social, 
contribuindo para a correção das desigualdades 
existentes na cidade. Destacamos que esses Certifi -
cados de Direitos de Construir são potencialmente 
perigosos, insufi cientemente regulados nas leis que 
os criaram, pois não fi ca cabalmente esclarecido 
como se defi ne seu valor de face, dando margem a 
arbítrio decisório perturbador do funcionamento, 

O instrumento da certidão se, em vez de pos-
suir valor de face em dinheiro, tiver valor em 
metros quadrados de direitos de construir, per-
mitirá ao detentor a retenção por tempo indefi-
nido, sem perigo de caducar. Como os CEPACs. 
Não se sabe como definir o valor de face, nem em 
dinheiro nem em metros quadrados, pois essas 
regras não estão legalmente definidas. Delegar 
tal poder ao Executivo, mesmo que seja através 
da CTLU, é perigoso, dados os interesses em 
jogo. É diferente do direito de construir adqui-
rido por outorga, que tem todas as suas regras 
definidas em lei, pelas quais o mesmo direito só 
pode ser vendido pela Prefeitura em contrapar-
tida da aprovação de uma edificação ou mudan-
ça de uso, através da qual se obtém alvará para 
construir com prazo de validade. Não cumprido 
o prazo, caduca o direito de construir. 

Caso essa certidão não assegure acesso automá-
tico e garantido ao estoque de direito de construir 
defi nido por bacia de tráfego, fi cará seu possuidor 
atento à evolução da redução desse estoque para 
que o papel não vire “um mico”. Esse desvincula-
mento entre certidão e estoque disponível, não as-
segurando o acesso ao estoque pelo seu detentor, 
parece-nos boa solução para que se cumpra a fun-
ção social do direito de construir. 

Deve-se evitar a proliferação dessas certidões, 
pois elas vão competir com a outorga assim como 
com os CEPACs, oferecidos diretamente pelo po-
der público. A outorga sendo vendida, como cor-
retamente é realizado hoje pelo poder público, 
com preço definido na lei a partir do valor venal 
dessas certidões, sofrerá concorrência com os 
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seja dos CEPACs, seja da outorga onerosa, impor-
tantes instrumentos de requalifi cação urbana que, 
se bem aplicados, contribuirão também para o 
combate à especulação imobiliária relacionada ao 
adensamento urbano. 

Não se deve entender a outorga permitindo cons-
truir acima do que o zoneamento possibilita, como 
parte da imprensa desavisadamente noticia. Isso por-
que o que é permitido vender tem limites claramente 
defi nidos na lei. O que se distinguiu, com a introdu-
ção do inicialmente conhecido como solo criado, foi 
a defi nição legal de uma parte paga e outra gratuita 
para a obtenção desses direitos de construir, de modo 
assemelhado ao introduzido na França em 1965, com 
o chamado plafond legal de densité.

Tendo em vista o acima exposto, a melhor 
solução é a manutenção da Certidão de Outor-
ga Onerosa de Potencial Construtivo Adicional 
como espécie de vale em dinheiro, expresso em 
reais, no valor total ou parcial das obras. O mon-
tante seria pago através das referidas Certidões, 
resgatável apenas através da compra de Outorga 
Onerosa na aprovação de projetos específicos de 
edificação. Isso altera a legislação vigente, a qual 
prevê a definição do valor de face a partir do va-
lor venal, impossível de ser definido quando se 
tratar de urbanização de favela ou loteamento 
irregular, como argumentado acima. 

Para evitar sua utilização em concessões ur-
banísticas, cuja lucratividade esteja garantida 
com a utilização apenas de capital privado, a cer-
tidão deve ser direcionada para regiões carentes 
que exijam algum subsídio público. Outro ponto 

importante refere-se à garantia a ser oferecida 
pelo investidor imobiliário, se receber as cer-
tidões antecipadamente à realização das obras 
que elas estejam pagando. Tal garantia deve ser 
feita através de fiança bancária ou hipoteca de 
imóveis.

1.23 Deve o coefi ciente básico permanecer como está?
O primeiro ponto refere-se à manutenção do 
acordo que permitiu o coefi ciente de aproveita-
mento básico ser acrescido em até uma vez a área 
do terreno, sem o pagamento de contrapartida, ou 
seja, de Outorga Onerosa, mediante a redução da 
taxa de ocupação para os edifícios de apartamento, 
como incentivo à produção imobiliária para a clas-
se média e alta. 

Esse benefício não é para os empreendedores 
imobiliários, mas para os proprietários originais 
dos terrenos adquiridos pelos incorporadores 
para a realização de seu empreendimento. Isso 
porque o preço do imóvel, além da sua localiza-
ção, depende fundamentalmente do direito de 
construir que possua, independentemente de 
qualquer aquisição.

Deve-se acrescentar esse incentivo apenas quan-
do o empreendedor for realizar a implantação de 
tipologia urbanística inovadora de interesse geral. 
Tipologia que poderá ter ótima receptividade no 
mercado imobiliário paulistano é a que reproduz qua-
lidade ambiental urbana, considerada de excelente 
qualidade pelo urbanismo tradicional europeu. Essa 
tipologia refere-se a construções situadas na beira 
externa da quadra, encostados uns edifícios nos ou-
tros, permitindo a densidade mais alta constante na 
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Em alguns centros históricos como Paris (França) foram utilizados o coefi ciete de aproveitamento básico de até uma vez a área do 
terreno, considerada de excelente qualidade pelo urbanismo tradicional europeu.
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legislação, ou seja, 4 vezes a área do lote, com ape-
nas 8 pavimentos e taxa de ocupação de 0,5. Para 
melhor visualização do que estamos falando, pode-
mos citar o exemplo dos centros históricos de Paris, 
Barcelona ou Buenos Aires.

1.24 Como obter qualidade urbanística no adensamento ao 
longo dos sistemas de transporte coletivo de média e alta 
capacidade nas Áreas de Intervenção Urbana (AIU)? 
Realizando levantamento das tipologias urba-
nísticas existentes ao longo da faixa e do zonea-
mento em vigor para cada quadra. Serão detecta-
das áreas onde o adensamento não é e não deverá 
ser permitido, pois são gravadas com zoneamento 
protetor do uso atual do tipo ZEPEC, ZOE, ZEP, 
ZEPAM, ZER. Excluindo-se estas áreas, as demais 
como zona mista, embora devam em princípio ser 
adensadas, só o estudo da tipologia urbanística vai 
dizer se o adensamento poderá se realizar com o 
traçado urbano existente ou se o mesmo terá que 
ser modifi cado. 

No primeiro caso, o zoneamento ordinário de-
veria ser modifi cado quando o mesmo não possi-
bilitasse o adensamento possível e desejado. Ha-
vendo ZEIS-1 e ZEIS-2, elas devem ser mantidas, 
enquanto objetivo de requalifi cação. No segundo 
caso, o adensamento só poderá ser realizado se 
defi nido um Plano Urbanístico Específi co e, em 
seguida, um Projeto Urbanístico Específi co e sua 
implantação, com a adequação do traçado urbano 
à verticalização e defi nição das tipologias urbanís-
ticas que se pretende implantar, adequando-as aos 
objetivos sociais presentes. 
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As propostas do plano de bairro de Perus apresentam pequenas intervenções de qualifi cação urbana com objetivo de trazer a população 
local mais qualidade do uso urbano.

Nesse caso, a legislação de zoneamento ordiná-
rio deverá ser alterada, com a modifi cação de seus 
tipos de zona que permitam a verticalização e, no 
caso da verticalização máxima de coefi ciente de 
aproveitamento 4, adotando-se tipo novo de zona, 
a ZM-3b. Não deve ser usada, porém, fora das fai-
xas de adensamento máximo, sob pena de se des-
virtuar o objetivo desse adensamento, isto é, o de 
se concentrar onde haja capacidade de suporte da 
infraestrutura. Os bons resultados de Curitiba ates-
tam a importância da concentração desse adensa-
mento, ao longo de sistema de transporte coletivo 
de qualidade especial para tal fi m. Essa qualidade 
é encontrada apenas nas linhas de metrô, da Com-
panhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), 
nos futuros Veículos Leves sobre Trilhos (VLT) e 
nos corredores de ônibus de faixa exclusiva. 

Outra aplicação das AIU é a da abertura de 
nova via. Nesse caso, o instrumento pode pre-
ver transformação urbana, provocada pela pró-
pria via a ser aberta. A AIU deve ser utilizada 
para captar recursos da valorização imobiliária 
a serem produzidos por essa abertura, recursos 
estes que poderão pagar o custo de sua implan-
tação. É o que propomos, com o apoio maciço 
da comunidade peruense no Plano de Bairro do 
Distrito de Perus, para implantação de um Anel 
Viário. Outra alternativa de uso da AIU corres-
ponde a pequenas intervenções de qualificação 
urbanística, sempre mediante Planos e Projetos 
Urbanísticos Específicos. Isso também é previs-
to no Plano Regional de Perus, para o conjunto 
de seus dois distritos. 
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1.25 Se for preciso transformar o traçado urbano e não 
apenas os edifícios dentro das quadras para melhor 
qualifi car a qualidade da paisagem, que instrumentos 
temos à disposição?
Sendo o sistema viário e as praças bens de uso 
comum do povo, sua transformação em lotes e vi-
ce-versa exige aprovação expressa da Câmara Mu-
nicipal. O problema maior não é esta aprovação, 
mas os recursos necessários para desapropriação 
maciça de todo o miolo das quadras, para a reur-
banização ser realizada. 

O ideal seria se todos os proprietários de 
determinado perímetro aderissem volunta-
riamente à participação do empreendimento 
urbanístico-imobiliário defi nido pelo Plano de 
Urbanização Específi ca, com a utilização exclusi-
va dentro dos perímetros de OUC e AIU. No caso 
de não haver unanimidade, obtida pela adesão 
voluntária, o poder público deveria ter à sua dis-
posição instrumento legal que a tornasse com-
pulsória, sob pena de arruinar a qualidade urba-
nística que se pretende. Para isso, deverá utilizar 
as alternativas legais existentes, pois a hipótese 
de “adesão obrigatória” é considerada pelo nosso 
direito “expropriação”.

Nesse sentido, o Estatuto da Cidade criou o 
Consórcio Imobiliário como instrumento inova-
dor, alternativo à aplicação do Imposto Predial e 
Territorial Urbano progressivo no tempo que, não 
obstante conste no PD, nunca foi regulamentado. 
Os vereadores José Police Neto e Nabil Bonduki 
propuseram o Projeto de Lei n. 0456/2010, tra-
mitando pela Câmara Municipal, o qual se propõe 

a regulamentar o consórcio imobiliário no mu-
nicípio de São Paulo, direcionando sua aplicação 
para a Habitação de Interesse Social (HIS) e Em-
preendimentos de Mercado Popular (EMP).

É de se lembrar que, no caso dos loteamentos 
irregulares, o reajuste do traçado urbano é qua-
se sempre necessário. Isso signifi ca que, para a 
redução do montante de recursos necessários 
correspondente à reurbanização, evitando a de-
sapropriação, o consórcio imobiliário poderá ser 
instrumento fundamental. 

A reurbanização que vimos analisando deve ser 
aprovada, enquanto Plano Urbanístico, após amplo 
debate com a sociedade civil, pelo qual se defi na um 
pacto social, quando houver interesses confl itantes. 
Este Plano deverá ser aprovado pela Câmara Munici-
pal, garantindo por esse meio oportunidade de prévio 
e amplo debate e de possível acordo entre as partes 
interessadas. 

É o que ocorreu na tramitação da Concessão Ur-
banística, como instrumento que exigiu que o plano 
fosse prévia e amplamente debatido e aprovado por 
lei, antes de ser posto em licitação, para possibilitar 
parceria entre o poder público e empreendedores 
privados com a necessária segurança jurídi-
ca. Lembremos que foram os comerciantes da 
Santa Efi gênia, especialmente, que exigiram 
tal transparência no caso da Nova Luz. A Con-
cessão Urbanística é instrumento que prevê 
a desapropriação delegada a empreendedores 
privados, mediante licitação de projeto previa-
mente aprovado e após amplo debate público 
defi nidor do acordo entre as partes. 
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1.26 Toda integração ou mesclagem de usos é positiva?
A integração pressupõe a mesclagem dos usos 
no território. A mesclagem máxima se dará 
sempre na centralidade de hierarquia mais alta 
e vice-versa e a mesclagem menor, nos bairros 
de moradia. Para alguns, a mesclagem máxima é 
um ideal urbano a ser perseguido e a cidade ideal 
seria aquela em que esse máximo de mesclagem 
fosse uniforme por todo o espaço urbano. Com 
essa distribuição homogênea por todo o espaço, 
teríamos uma cidade em que as suas qualidades 
estariam igualmente distribuídas. 

Esse conceito de cidade ignora o papel das 
centralidades, abrigando atividades conforme o 
seu nível hierárquico, considerando que, quan-
to mais alto seu nível hierárquico, mais alta sua 
especialidade. E como a frequência das deman-
das por essas atividades é muito diferenciada ao 
longo da vida de uma pessoa, mesmo se tivésse-
mos uma sociedade com menos desigualdade so-
cial, ou até totalmente igualitária, em qualquer 
hipótese ocorreriam as frequências de demanda 
pelas atividades diferenciadas ao longo da vida 
de qualquer cidadão. 

Falemos por exemplo de demanda por serviços 
de saúde. Determinadas doenças são raras e, para 
serem tratadas, exigem hospitais muito especia-
lizados. Onde localizá-los? Deve ser num ponto 
de mais fácil acessibilidade por todos aqueles que 
necessitam do serviço localizado, isto é, que abran-
ja um território que contenha a probabilidade de 
ocorrência de tal doença, numa frequência tal que 
justifi que a existência de tal assistência especial. 

Quando o empresário comerciante vai locali-
zar o seu negócio, ele sabe que precisará desco-
brir um ponto comercial ou comprar um “ponto” 
existente. Mas o que é o ponto? É uma centra-
lidade para aquele comércio ou serviço, que ga-
ranta a existência de clientela sufi ciente. Moder-
namente, quando um shopping ou supermercado 
quer se instalar, é feita uma pesquisa de merca-
do para se estudar a melhor localização. Esta é a 
defi nição do ”ponto”.  Um conjunto de negócios 
iguais pode ser um grande atrativo como ponto 
comercial porque, embora isto estabeleça uma 
concorrência entre os estabelecimentos vizinhos, 
pode atrair grande clientela pela oferta diversifi -
cada do mesmo produto, criando centralidades 
especializadas de determinado produto. Exem-
plos: a “Rua das Noivas”, como é mais conhecida 
a Rua São Caetano, as ruas 25 de Março, Santa 
Efi gênia, Gabriel Monteiro da Silva, Consolação 
etc. Os shopping centers, ao atraírem diferentes 
usos ao seu entorno, funcionam como motores 
de centralidade a ser defi nida.

A frequência da demanda que pode ser diá-
ria, semanal, mensal, anual ou uma vez na vida, 
vai defi nir o território de abrangência de cada 
negócio. Uma padaria ou supermercado, que 
correspondem à máxima frequência de deman-
da, devem estar situados em área com grande 
acessibilidade a partir da moradia. É de se notar 
a capacidade de armazenamento de alimentos 
nas moradias, através de geladeiras e freezers, e 
por outro lado a produção crescente de produtos 
chamados “longa vida”. Estes fatos são determi-
nantes da redução na frequência da demanda, 
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resultando em ampliação dos territórios de 
abrangência e aumento do tamanho dos equipa-
mentos de comércio e serviço. 

Se antigamente o leiteiro passava na frente da 
sua casa e você comprava dele o leite produzido 
diariamente, primeiro a pasteurização e depois os 
processos mais elaborados de embalagens permi-
tiram maior durabilidade ao leite. Essa mudança 
de tecnologia implica no progressivo desapareci-
mento do pequeno estabelecimento próximo de 
sua casa, substituído por outro cada vez maior e 
mais distante, produtor de maior incômodo. Isso 
signifi ca para o comerciante transferir para o con-
sumidor a distribuição do produto pelo território. 

Por isso muitos centros de bairro estão sofrendo 
competição forte em relação aos grandes centros 
de compra. A política urbana pode visar protegê-
-los, com centralidades de convivência social mais 
espontânea, como ocorre no centro de Paris.

Conclui-se que a mesclagem máxima uniforme 
é impossível de ser materializada, porque sim-
plesmente destruiria a lógica das centralidades 
da cidade. Se isso ocorresse, não haveria deman-
da sufi ciente para os comércios e serviços mais 
especializados, visto que os mesmos precisam de 
grande área de abrangência, benefi ciando-se mu-
tuamente muitas vezes, quando juntos.

Rua da Consolação, no centro da cidade, concentra tradicional comércio de lustres e luminárias.
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1.27 É possível fazer corresponder determinada mesclagem 
e intensidade de uso defi nidora de tipos de zona  
com a capacidade de suporte da infraestrutura urbana 
e com a qualidade ambiental desejada?
A pré-condição, que não pode deixar de ser cum-
prida, é a do cálculo da capacidade de suporte do 
sistema de circulação e transportes para se defi nir 
o potencial construtivo que será permitido ser edi-
fi cado e, assim, caminharmos na solução do pro-
blema básico das cidades, o dos congestionamen-
tos crescentes. Concomitantemente, com o cálculo 
de suporte, caminharemos na recuperação do uso 
do espaço público, para a convivência social, dan-
do-lhe qualidade ambiental para isso. 

O cálculo inicial já realizado permite que se afi r-
me já existir metodologia técnica para que seja feito 
com qualidade. O cálculo pioneiro no Brasil foi re-
centemente realizado pela Secretaria de Transpor-
tes Metropolitanos, em convênio com a Prefeitura 
Municipal de São Paulo, através da SEMPLA, ago-
ra SMDU, denominando-se Montagem e avaliação 
de um Cenário Equilibrado para o Desenvolvimento 
Urbano de São Paulo através de uma estratégia combi-
nada de transporte e uso do solo. 

Esse cálculo está disponível ao público, de-
vendo ser atualizado, como entende a Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU) e 
nós também, com pesquisa de origem e destino do 
tráfego mais recente (2007) e com as decisões mais 
recentes tomadas sobre o sistema viário e os siste-
mas de transporte coletivo, que modifi cam o PITU-
2025, base do cálculo realizado, assim como das 
AIU ao longo do sistema de transporte coletivo, que 

deverão ser acrescentadas por força das novas 
linhas definidas de Metrô e VLT, como parte 
das inter-relações a serem estabelecidas entre 
o Plano de Uso do Solo (lei do zoneamento), 
constituído a partir da PDU e revisto à luz da 
mesma completada de modo integrado, o Plano 
de Circulação e Transportes, o Plano de Habita-
ção e o de Saneamento Básico, quando da revisão 
do PD. 

O potencial construtivo calculado será obede-
cido pelos que quiserem edifi car, seja nas áreas 
reguladas pelo zoneamento ordinário e especial, 
seja nas reguladas pelas operações urbanas, áreas 
de intervenção urbanística e de projetos urbanís-
ticos específicos. O potencial construtivo calcu-
lado para cada bacia de tráfego se desdobrará em 
dois tipos de uso: um gratuito e outro pago. O 
gratuito corresponde ao coeficiente de aprovei-
tamento básico. O pago corresponde à diferença 
entre o gratuito e o máximo. 

É de suma importância entender que o poten-
cial construtivo calculado como suportável pela 
capacidade instalada e planejada do sistema de 
circulação terá essa dupla destinação. O concei-
to adotado pela legislação em vigor deverá ser 
modifi cado. É possível que o potencial construti-
vo de determinada bacia de tráfego se esgote ape-
nas com o uso do coefi ciente de aproveitamento 
básico, que é o gratuito. Nesse caso não haverá 
saldo a ser vendido ou cedido gratuitamente. 
E ainda se descontará, dando baixa do estoque, 
todo o empreendimento que dele se utilizar, es-
pecialmente aquele utilizado desde a data do ano 
base do cálculo, até a data de entrada em vigor 
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do mesmo. Entendemos que, com isso, será evi-
tada a burla na utilização do estoque de poten-
cial construtivo calculado, com base na capacida-
de de suporte.

Deve isso ser feito de forma documentada, clara 
e inequívoca. Nesse contexto é relevante discutir-
mos a importância de aprofundarmos a utilização 
de fatores indutores do uso do transporte coletivo 
em relação ao individual, tais como rodízio e pedá-
gio urbano. 

Sempre teremos que considerar que a capacida-
de de suporte depende da preferência praticada pelo 
cidadão, na escolha entre o automóvel e o transpor-
te coletivo. Isso porque, para determinado sistema 
viário, sua capacidade aumentará se a preferência 
for a utilização do cidadão pelo transporte coletivo. 

Diminuirá se a preferência, como tem ocorrido, 
continuar pelo automóvel. É de se lembrar que, en-
tre os técnicos, é quase unânime a afi rmação da im-
possibilidade concreta de se ampliar o sistema viá-
rio para atender à demanda decorrente desse seu 
uso por automóveis. De 2008 para 2009, 600.000 
automóveis foram cadastrados pelo Departamento 
de Trânsito (DETRAN) no Município de São Paulo, 
além dos 6.000.000 pré-existentes. Se nós enfi lei-
rássemos na Avenida Paulista esses 600.000 veícu-
los, seria preciso construir 125 Avenidas Paulistas 
por ano para que coubessem ali parados. Andando, 
os veículos exigiriam espaço 40% mais extenso ou 
50 novas Avenidas Paulistas! Em face desses núme-
ros, fi ca demonstrada a impossibilidade de amplia-
ção do sistema viário.

Crescimento do uso por automóveis 

Janeiro 2010 Janeiro 2009 Janeiro 2008
Capital Estado Capital Estado Capital Estado

Ciclomoto, motoneta, motoci-
clo, triciclo e quadriciclo

823.657 3.777.764 762.260 3.481.387 658.973 3.061.892

Micro-ônibus, camioneta, 
caminhonete, utilitário

658.022 1.899.768 603.823 1.728.314 548.965 1.574.530

Automóvel 4.969.456 13.298.992 4.749.184 12.509.035 4.512.118 11.785.589

Ônibus 41.810 127.350 41.876 123.210 40.253 116.141

Caminhão 164.071 689.169 165.694 660.433 158.865 626.887

Reboque e semirreboque 69.917 347.449 67.297 325.765 64.420 302.255

Outros 6.167 117.947 5.954 117.060 5.640 116.125

Total 6.733.100 20.258.439 6.396.088 18.945.204 5.989.234 17.883.419
Fonte: http://www.detran.sp.gov.br/frota/frota_jan.asp
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1.28 Podemos reduzir o que é atrativo versus incômodo e 
perigoso apenas à possibilidade de mesclagem de usos 
de moradia com os demais? Deixando de lado a ge-
ração de tráfego que os usos produzem, e, além disso, 
com a insolação e aeração da cidade diferenciada pro-
duzindo diversas temperaturas como as ilhas de calor, 
em decorrência dos vários tipos de tecido urbano? 
Temos que saber combinar as condições físicas 
ambientais e paisagísticas locais em suas relações 
com seus elementos estruturadores e integrado-
res, o que signifi ca perceber como se dá a indução 
de determinados usos pela oferta de acessibilida-
de. E perceber como isso acaba por depender do 
traçado urbano original em termos de defi nição 
de tipos de quadra e de vias, parques e praças, 
resultando disso variadas condições de conforto 
ambiental. Desse modo, o parcelamento do solo 
associado às densidades construtivas defi nidoras 
de densidades demográfi cas e da volumetria dos 
edifícios, conforme se defi na ou não o gabarito 
de altura para edifi cações, vai estabelecer uma 
relação entre espaços públicos e privados, assim 
como os movimentos de terra e as condições de 
ocupação do subsolo. 

A coerência dessa intensidade de usos com a 
mesclagem dos mesmos deve estar harmoniosa-
mente relacionada com o sítio urbano, em termos 
de condições físicas ambientais e paisagísticas, 
assim como com as condições de acessibilidade 
e capacidade de suporte defi nidas pela infraes-
trutura disponível. Devemos destacar como di-
mensão ambiental importante a ser considerada 
a insolação e aeração, as quais, associadas com a 

permeabilidade do solo e cobertura vegetal decor-
rente, são defi nidoras das condições de conforto 
ambiental, medidas especialmente pela tempera-
tura ambiente. 

Por fi m, tendo em vista a problemática produ-
zida pelo papel das cidades na alteração das con-
dições ambientais, comprometendo a continuida-
de da vida humana no planeta, de modo saudável 
e sustentável, para inverter esse processo, torna-
se obrigatória a introdução, no planejamento das 
cidades, de monitoramentos e condicionamentos 
dos fl uxos energéticos para sua produção, com o 
papel chave nela exercidos pela construção civil 
e produção imobiliária, com destaque para subs-
tâncias nocivas à sustentabilidade, como por 
exemplo, a produção de gases de efeito estufa. 

É preciso constatar a incompatibilidade cres-
cente, no interior da tipologia urbanística que se 
pratica, qual seja, de edifi cações residenciais de 
alta densidade geradoras de viagens por automó-
vel e a incapacidade do sistema viário de absorvê-
-la, pelos congestionamentos crescentes no sis-
tema viário existente e disponível, paralisadores 
da vida social e econômica e degradadores das 
condições ambientais, pela produção crescente de 
gases de efeito estufa resultante, como o fazem 
corretamente as Políticas Municipais e Estaduais 
de Mudanças Climáticas, com vigência e efi cácia 
recentes.

As temperaturas médias da cidade estão crescendo! 
O mapa, ao lado, identifi ca as ilhas de calor com a 

evolução da temperatura média mensal da 
cidade de São Paulo.
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A procura de solução para essa incompatibilida-
de crescente, mantido o traçado viário, implica em 
mudança na proporção de uso de automóvel versus 
transporte coletivo, incentivando a predominância 
crescente deste último e, com isso, invertendo-se a 
tendência observada. É preciso deixar bem claras 
as razões desse desequilíbrio crescente. Uma das 
dimensões dessas relações entre o uso do solo e a 
capacidade de suporte ambientalmente conside-
rada é a de que a acumulação de usos de pequeno 
porte pode gerar um número enorme de viagens 
com destino a essa região. 

Os nossos casos emblemáticos são as ruas 25 
de Março e Santa Efi gênia. É preciso ter em mente 
que a qualidade ambiental de um logradouro públi-
co está em direta dependência do número e tipo de 
veículos e cidadãos a pé que por ele caminham. De 
modo que, se quisermos atribuir ao espaço público 
papel estimulador da convivência social, conjuga-
do com os usos que se dão no interior dos lotes, 
temos que saber defi nir claramente tais relações e 
controlá-las. Já nos referimos à importância das 
relações entre o espaço construído versus espaço 
livre, entre espaço verde versus espaço edifi cado, e 
devemos agora considerar a importância de defi -
nirmos condições de insolação e aeração e, através 
do conjunto desses condicionantes, a temperatura 
ambiente resultante. 

Na verdade, a produção de ”ilhas de calor”, com 
temperatura crescente na cidade, decorre do fato 
de não termos sufi cientemente defi nido normas 
na legislação urbanística para impedi-las. Ao con-
siderarmos esse esquentamento crescente relativo 
à construção da cidade, não podemos deixar de 
nos preocupar com o que signifi cará no futuro em 
termos de temperatura ambiente, se somarmos a 
esse efeito da edifi cação urbana aqueles relativos 
aos gases de efeito estufa, que estão esquentando 
o planeta como um todo. Não são assim poucas as 
responsabilidades dos que procuram, na salvação 
da vida humana na terra, regular a produção do 
ambiente construído das cidades que, com suas 
metrópoles formando macrometrópoles, consti-
tuem os espaços mais modifi cados pelo ser huma-
no, sendo portanto os maiores desequilibradores 
dos ecossistemas.

Fonte: PEREIRA F., Augusto José; SANTOS, Paulo Marques;  XAVIER, Teresinha de Maria Bezerra 
Sampaio (Orgs.). Evolução do tempo e do clima na região metropolitana de São Paulo. São Paulo: Editora 
Linear B, 2007. 281p.
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Abaixo, o gráfi co mostra o aumento da temperatura aparente desde 
a década de 1930.
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A maior consequência decorrente do crescimento desordenado da cidade provoca índices altíssimos de poluição ambiental com 
níveis considerados inaceitáveis à vida urbana.

Outro nível de mesclagem de usos se refere aos 
usos que produzem grande impacto ambiental no 
seu entorno, tais como aeroportos, portos, indús-
trias pesadas, hospitais etc. Nestes casos é preciso 
distinguir duas situações bem diferentes. Uma pri-
meira é a que se refere ao uso que se instala previa-
mente à urbanização do seu entorno. Uma segunda 
situação se refere ao uso que se instala em meio ou 
ao lado de uma urbanização previamente existente. 

No primeiro caso, o uso impactante antecedeu a 
urbanização do entorno. Isso quer dizer que quem 
se instala ao seu lado, ou nas suas proximidades, co-
nhece o impacto ambiental por ele produzido. Nesse 
caso o sofredor do impacto não pode reclamar, pois 
o conhecia previamente e decidiu ali se localizar 

apesar do mesmo. Isto é, no balanço entre atrativida-
de e repulsão, a atratividade foi vencedora. É o caso do 
aeroporto de Congonhas como o de Guarulhos. O que 
se pode e se deve reclamar no caso de Congonhas é o 
de uma possível ampliação agravadora do impacto 
ambiental. Já o de Guarulhos tem sua ampliação pre-
vista desde sua inauguração como aeroporto civil. 

No outro caso, de a instalação do uso impactan-
te ser posterior a uma prévia urbanização, deve-se 
fazer com que a licença de localização dependa de 
estudos de impacto ambiental e de vizinhança, de 
modo a se avaliar a compatibilidade com os usos 
vizinhos. Não havendo modo pelo qual se possa re-
duzir o impacto a níveis aceitáveis, deve-se impedir 
esta localização.
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1.29 Todos os parâmetros de incomodidade/periculosida-
de versus atratividade são defi níveis por lei?
No que se refere aos ditos parâmetros de inco-
modidades, distinguimos os que são defi níveis 
em leis por serem universais a homens e mulhe-
res, qualquer que seja o seu padrão sociocultural, 
como as poluições químicas do ar, da água e do 
solo, como também o nível de ruído que ensur-
dece as pessoas e o perigo de explosão que pode 
matar o cidadão. 

Afora esses parâmetros, os demais devem resul-
tar de debate com grupos culturalmente diferen-
ciados, localizados em determinadas ruas e bair-
ros, para se chegar a padrões aceitáveis no que se 
refere à poluição por ruído, excluído o nível máxi-
mo que ensurdece, quanto ao incômodo das vibra-
ções, excluído no entanto quando puser em risco a 
estabilidade da edifi cação e até a vida do cidadão 
ao reduzir a sua segurança, e quanto aos odores, 
excetuando-se os casos daqueles considerados 
pela maioria como muito desagradáveis, como é o 
odor proveniente do gás sulfídrico (cheiro de ovo 
podre). Há que se atribuir, no entanto, através de 
lei, a delegação à autoridade competente para con-
duzir esse processo, documentando-o sempre e, ao 
fi nal, encaminhando-o à autoridade superior que, 
no caso, entendemos ser o Prefeito Municipal, para 
decretar os parâmetros de incomodidade/periculo-
sidade a que se chegou, aplicável tão somente ao 
caso concreto.

Não podemos nos basear no olfato de qualquer 
cidadão para aferir a qualidade de um odor, como 
defi niu a legislação em vigor (Lei n. 13885/04), 

atribuindo o papel de “cheirador ofi cial” a determi-
nados funcionários que, em nome da coletividade, 
têm competência para considerar um odor incô-
modo ou não. 

1.30 Not in my back yard (Não no meu quintal)
Essa expressão refl ete bem o confl ito que ocorre na 
cabeça dos cidadãos, ao reconhecerem que determi-
nada atividade é importante para si, mas não deve se 
situar ao lado de sua casa. Se a atividade produz in-
cômodo ou perigo, é também atividade considerada 
socialmente necessária. Os casos mais emblemáticos 
dessa questão são penitenciárias, cemitérios, manicô-
mios, fábricas, estádios de futebol, hospitais, aterros 
sanitários, aeroportos e assim por diante. 

Outra dimensão desse conceito é quando de-
terminada atividade produz ao mesmo tempo para 

O aeroporto de Congonhas foi inaugurado em 1936 e 
atualmente atende apenas vôos domésticos, está situado em 
pleno meio urbano e não tem condições de expansão porque 
todo o entorno está em área residencial devido ao grande 
crescimento da cidade.
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uma mesma pessoa ou família incômodo de um 
lado, atratividade de outro. Temos que relativizar 
este conceito em face de padrões culturais. Em sín-
tese, resulta muito difícil a defi nição de parâme-
tros técnicos “universais” – válidos para toda uma 
cidade estabelecidos pela legislação urbanística. 

A defi nição de not in my back yard, salvo por 
exceção de alguns poucos parâmetros, como a po-
luição, como regra geral deverá ser sempre decor-
rente da escolha da proximidade de atividades em 
relação aos espaços de maior permanência dos ci-
dadãos, feita por eles mesmos, em sua diversidade 
cultural. São conhecidos os padrões de relação com 
a natureza que diferenciam anglo-saxões de um 
lado e povos ao redor do Mediterrâneo de outro. 
Os primeiros valorizam uma presença muito maior 
da natureza e uma natureza menos controlada pelo 
ser humano nos ambientes em que vivem, seja ur-
bano ou rural, e os segundos valorizam o espaço 
construído, a natureza aparecendo geometrizada 
e, portanto, muito mais controlada. No Brasil so-
fremos as duas infl uências, a do mundo anglo-sa-
xão mais recente e a do mundo mediterrâneo mais 
antigo, mas ambos muito presentes. Podemos ter 
bairros com a natureza mais natural, como são os 
assim chamados “bairros jardim”, com infl uência 
do urbanismo inglês, e os bairros de natureza mais 
construída, como os morados pelos imigrantes 
italianos e mais recentemente pelos nordestinos 
brasileiros.  O Brás e a Mooca são exemplos típicos 
desses bairros.

O tipo urbanístico de paisagem urbana deve 
oferecer opções quanto ao ambiente urbano com 
ele coerente. O padrão com maior presença da 

natureza, com árvores e passarinhos, mais do que 
qualquer outra coisa, está associado a um estilo 
de vida menos agitado, mais tranquilo. Isto pode 
ocorrer no espaço da moradia e/ou no espaço do 
trabalho, que são os espaços dominantes da nos-
sa vida. De outro lado, o espaço mais densamente 
construído tende a ser mais agitado, com maior ní-
vel de ruído. Entendemos que devemos respeitar 
e até promover a diversidade cultural, própria de 
uma grande metrópole, oferecendo legislação que 
garanta ao longo do tempo a existência dessas qua-
lidades diversas. E ainda que essas qualidades pos-
sam ser objeto de escolha dos cidadãos, seja para 
usufruí-las quando já existirem, seja para produzi-
-las quando ainda não existentes. 

Assim sendo, devemos oferecer uma tipologia 
de zonas regulada por três critérios: mesclagem de 
usos; intensidade de uso; como se insere a natu-
reza. Mais verde no chão implica em menor taxa 
de ocupação e prédios mais altos. Menos verde im-
plica no contrário, maior taxa de ocupação e pré-
dios mais baixos. O paradoxal é quem prefere áreas 
verdes, no geral, prefere prédios baixos. O coefi -
ciente de aproveitamento 4, que com uma taxa de 
ocupação de 6% permite 64 andares, com taxa de 
ocupação de 50% exige apenas 8. Se no primeiro 
caso 94 % da área do piso pode ser algum tipo de 
verde, no segundo caso só 50% poderá ter esse tipo 
de tratamento. 

Prédios baixos e mais áreas verdes signifi cam 
coefi cientes de aproveitamento mais baixos do que 
4. Se introduzirmos a presença ou a ausência de ga-
baritos de altura das edifi cações como um critério 
defi nidor da paisagem, deixaremos mais claras as 
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opções à disposição do cidadão comum. Constitui-
remos, com estes critérios, um conjunto de ofertas 
de tipos de zona a serem avaliados e escolhidos pe-
los cidadãos num processo democrático e partici-
pativo de planejamento.

Critério adicional importante na defi nição das 
tipologias de zona a serem oferecidas é o controle 
do volume e tipo de tráfego de veículos nas vias que 
estão em seu interior, para que a qualidade ambien-
tal oferecida no interior do lote não confl ite com a 
qualidade ambiental que ocorra nos logradouros 
que lhe dão acesso. Parâmetros máximos de volume 
e tipo de veículos podem e devem ser estabelecidos, 
monitorados e controlados para que se garanta a 
qualidade ambiental em cada tipo de via. 

A via local nos bairros em que os moradores 
optaram por tranquilidade deverão ter como zo-
neamento correspondente ou Zona Estritamente 
Residencial (ZER) ou Zona Mista (ZM) local, isto é: 
além do uso residencial, apenas os usos de comér-
cio, serviços e pequenas indústrias ou ofi cinas não 
poluentes de apoio à moradia, que deverão produ-
zir o mínimo de movimento e ruído, signifi cando 
mesclagem mínima. 

Nos bairros estritamente residenciais deve, 
no seu entorno ou no seu interior, existir zona do 
tamanho adequado possibilitando a existência de 
comércio e serviço locais, se possível com acesso a 
pé ou por bicicleta. As intensidades de uso poderão 
ser em 4 ou mais níveis, correspondendo a deter-
minados coefi cientes de aproveitamento e gabari-
tos, neste caso quando se quiser controlar a altura 
dos edifícios. Esses coefi cientes de aproveitamento 

poderão ser do menor para o maior iguais a 1 (um) 
e, na sequência, 1,5 (um e meio), 2 (dois) e 4 (qua-
tro). Importante exceção a essa regra é a que se tor-
na necessário instituir para o casario popular com-
pacto, periférico ou mais central, que com poucos 
andares autoconstruídos pode atingir coefi cientes 
de aproveitamento elevados, maiores que 3 (três).

Para evitar confl ito na divisa de uma zona de baixa 
intensidade e baixa mesclagem de uso com outra no 
inverso, é fundamental a criação de zonas de transi-
ção. No entorno das zonas estritamente residenciais 
de baixa densidade e nos corredores de comércio e 
serviços que as atravessam, é necessário estabelecer 
critérios claros, para que não ocorram tais confl itos, 
defendendo as zonas de qualidade ambiental especí-
fi ca, como são as ZER, impedindo que sejam comidas 
pela borda ou, a partir de “cavalos de troia”, por corre-
dores de comércio e serviços, gerando muito tráfego 
de veículos e pessoas no seu interior.

É correto vincular largura da rua com usos per-
mitidos. Quanto mais estreita ou mais larga a via, 
diferentes capacidades de tráfego de veículos e de 
uso do espaço público, como áreas de convivência 
social, se defi nem. Em ruas estreitas não se deve 
permitir a instalação de polos geradores de tráfego 
e vice-versa. Pelo fato de o sistema viário ser cons-
tituído por vielas até grandes avenidas e via ex-
pressas, como regular usos permitidos em função 
do tráfi co de veículos e do ambiente urbano dese-
jado para a mesma? Numa via residencial, mesmo 
que larga, não se devem permitir usos geradores 
de tráfego, para manter o seu caráter de tranquili-
dade. Devemos, para isso ocorrer, defi nir a diretriz 
pela qual seja possível a garantia da tranquilidade 
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de ruas largas, sob pena de, se não o fi zermos, a 
tranquilidade somente será possível em ruas es-
treitas e, desse modo, bairros de melhor padrão de 
ruas largas em ZM não poderão ser tranquilos.

O primeiro critério defi nidor dos tipos de zona 
ordinária refere-se à intensidade dos usos, medida 
pelo parâmetro do coefi ciente de aproveitamento. 
Isto é, quantas vezes a área do lote é possível cons-
truir no mesmo. Entendemos esse coefi ciente de 
aproveitamento em quatro níveis, conforme ocor-
re na produção do tecido urbano no Brasil, sendo 
os seguintes: 

a)  até 2 pavimentos, correspondendo a coefi cien-
te de aproveitamento 1, de casas térreas ou so-
brados, com a introdução de tipologia popular 
de poucos andares, porém com coefi ciente de 
aproveitamento maior que uma vez a área do 
lote; 

b)  até 5 pavimentos, correspondendo a coefi cien-
te de aproveitamento 1,5, em geral, composto 
por edifícios de habitação popular sem eleva-
dor, podendo obviamente ter elevador para as 
classes de renda mais elevadas; 

c) até 10 pavimentos, correspondendo a coefi -
ciente de aproveitamento 2,  edifícios de altura 
média; 

d) com mais de 10 pavimentos, correspondendo 
a coefi ciente de aproveitamento acima de 2 até 
o máximo permitido que é 4, na atualidade a 
prática mais usual no mercado imobiliário. 

Outro critério se refere à mesclagem de usos. 
Devemos admiti-la numa cidade do porte de São 
Paulo, ao menos em quatro níveis: 

Coefi ciente de aproveitamento

a)  primeiro nível, correspondendo ao das zonas 
exclusivamente residenciais, em que o comér-
cio e serviços locais se combinam com o uso re-
sidencial, por se situar em local de fácil acessi-
bilidade, a pé ou por veículos sem se distribuir 
por entre as moradias; 

b)  segundo nível, correspondendo a uma mescla 
de habitação com apenas comércio e serviços 
locais. Em lotes vizinhos pode ocorrer moradia 
ou comércio local. Este é o caso de comércio e 
serviços menos impactantes no ambiente ur-
bano, por serem comércio e serviço de pequeno 
e médio porte; 

c)  terceiro nível, ocorrendo a mesclagem, admi-
tindo comércio e serviços diversifi cados de 
média especialidade que inclui, por exemplo, 
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Casas Bahia, Magazines Luiza, e hipermercados 
em geral. Isto é, estabelecimentos que vendem, 
além de alimentos, roupas e eletrodomésticos, 
por exemplo; 

d)  quarto nível, ocorrendo a máxima diversifi ca-
ção com a mesclagem de comércio, serviços e 
indústrias, além de habitação, nos níveis mais 
especializados. A diretriz básica para a defi nição 
da mesclagem é que os níveis de hierarquia mais 
alta admitem todos os seus níveis inferiores. 
Signifi cando, desse cruzamento de 4 níveis de 
intensidade com 4 níveis de mesclagem, 16 ti-
pos básicos de zona e mais o correspondente ao 
casario popular de alta densidade.

O critério de introdução de espaços mais natu-
rais, comumente visto como a introdução do verde 
(árvores, arbustos, vegetação rasteira, elementos 
aquáticos etc) depende, fundamentalmente, da 
proporção entre espaços edifi cados, isto é, com 
edifícios e espaços vazios, entre os edifícios. Este 
parâmetro é defi nido pela taxa de ocupação que 
corresponde à proporção da projeção dos edifícios, 
em relação ao tamanho total do terreno. Uma taxa 
de ocupação de 50% signifi ca que o edifício ocupa 
metade do terreno; uma taxa de ocupação de 25% 
signifi ca que o edifício ocupa um quarto do terre-
no, por exemplo. 

Este espaço vazio entre edifícios pode ser perme-
ável ou impermeável à penetração de água de chuva 
no solo. Aumentar a permeabilidade e absorção de 
água de chuva é um objetivo que deve ser alcançado 
e implica em manter o solo permeável coberto com 
vegetação, em certa proporção permitindo pisos 

drenantes em que o verde está nas juntas, no inte-
rior ou em ambos os elementos desse piso. A im-
permeabilização não impede o verde, mas restringe 
o seu porte em função da camada de terra onde se 
possa plantá-lo por cima da laje impermeável. 

A defi nição da proporção fi nal entre ambiente 
mais natural e ambiente mais antrópico (mais in-
fl uenciado pelo ser humano) dependerá de todas 
estas proporções defi nidas no projeto de tecido 
urbano e que inclua o projeto arquitetônico em 
cada lote. A partir dos anos 30 do século passa-
do, por infl uência do urbanismo norte-america-
no, começou-se a produzir uma arquitetura de 
prédios isolados no lote de forma cada vez mais 
acentuada, substituindo edifícios situados junto 
a logradouros encostados lateralmente uns nos 
outros, herança europeia implantada em nosso 
tecido urbano.

A legislação urbanística acompanhou esta ten-
dência, instituindo a obrigatoriedade de recuos la-
terais desde o térreo para edifícios exclusivamente 
residenciais e, desde o segundo pavimento, para os 
exclusivamente comerciais. E para os prédios mis-
tos com comércio, nos dois primeiros pavimentos, 
admitindo-se a possibilidade de não existir o recuo, 
mas continuando a exigi-los daí para cima para a 
torre residencial. A introdução do tecido urbano 
tradicional europeu em áreas centrais das cidades 
constitui importante herança histórica de um ur-
banismo considerado de alta qualidade, que, quan-
do bem resolvido na relação largura de via versus 
altura de edifi cações lindeiras e volume de veículos 
e largura de calçada propiciadores da convivência 
social no espaço público, propõe-se a acrescentar 
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nos 16 tipos de zona básicos, com seus coefi cientes 
de aproveitamento e mesclagem de usos diferen-
ciados, a possibilidade da sua introdução em pelo 
menos duas quadras vizinhas desse tipo de tecido 
urbano. Tal possibilidade poderá ocorrer a partir de 

Marco da arquitetura paulistana no estilo Art decó o edifício 
Martinelli (1929) é um exemplo da transição do verticalismo na 
cidade, possui 30 andares. Restaurado foi reinaugurado em 1979.

O edifício Altino Arantes (1939) conhecido como “Banespão” foi 
inspirado na famosa edifi cação americana Empire State Building e 
possui 35 andares.

gleba vazia com projeto de loteamento que defi na 
tal tipo de tecido como obrigatório ou pode ocor-
rer de modo progressivo no tempo, instituindo-se 
tal regra em quadras de um bairro horizontal a ser 
verticalizado. 
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1.31 É possível e conveniente que proprietários vizinhos 
dialoguem entre si ganhando qualidade ambiental de 
conjunto maior no interior de uma quadra e entre qua-
dras vizinhas?
Isso é possível. Sabemos que em Santiago (Chile) 
foi aplicado o instrumento urbanístico “Conjunto 
harmônico”. Através dele os proprietários vizinhos 
são incentivados a desenhar as volumetrias dos 
seus edifícios, a defi nição dos espaços cheios e va-
zios, verdes e edifi cados, criando, por exemplo, a 
possibilidade de travessia pelo interior das quadras, 
formando ou não galerias, ampliando as oportuni-
dades de encontros e de espaços de lazer, serviços 
e comércio, numa projetação conjunta onde todos 
ganham. Além disso, destacamos as condições de 
insolação e ventilação que, quando bem resolvidas, 
possibilitarão, por exemplo, a outorga de bônus a 
ser defi nido por lei.

Entendemos ser possível a transferência de 
potencial construtivo de um lote para um seu vi-
zinho, somente sob essas condições e desde que se 
situem na mesma quadra, utilizando-se do concei-
to de coefi ciente de aproveitamento bruto sem, no 
entanto, utilizar o logradouro público como fonte 
de potencial construtivo. 

A utilização do logradouro público como base para 
o cálculo do coefi ciente de aproveitamento, obtendo-
se assim o potencial construtivo legalmente utilizá-
vel, conforme consta na legislação vigente, na prática 
acaba por aumentar o potencial construtivo além do 
valor previsto para as quadras. Sobrecarrega-se, por 
consequência, a infraestrutura de suporte, sendo 
construídos volumes maiores, com evidentes prejuízos 

ambientais, ao superar os máximos previstos pelo 
zoneamento. Por isso propomos a modifi cação da 
defi nição de coefi ciente bruto de aproveitamento, li-
mitando as transferências entre lotes no interior da 
mesma quadra, não alterando assim o total previsto 
pelo zoneamento, condicionando essas transferên-
cias à anuência dos respectivos proprietários e auto-
rização expressa do poder público. 

1.32 Como evitar confl itos entre vizinhos derivados da mes-
clagem de usos?
A possibilidade de procurar evitar confl itos entre 
vizinhos seria a defi nição de parâmetros de inco-
modidade válidos para todos os cidadãos, os quais 
deveriam ser respeitados pelos vizinhos. Caso isso 
fosse possível, dever-se-ia encontrar uma forma 
pela qual pudesse o poder público ou os próprios 
cidadãos fi scalizar o seu cumprimento e, havendo 
transgressão, uma multa severa desestimularia 
a manutenção do descumprimento ou o seu des-
cumprimento futuro ou o descumprimento por 
terceiros. 

Outro caminho possível para resolver o descum-
primento dos parâmetros de incomodidade entre 
vizinhos seria a lei prever a possibilidade dos mes-
mos entrarem em acordo e, caso isso não ocorresse, 
conferir competência ao Poder Executivo Municipal 
para intervir como mediador. Poder-se-ia questionar 
a constitucionalidade, caso essa lei fosse proposta por 
iniciativa do Poder Executivo. Sendo a iniciativa do ve-
reador, enquanto representante legítimo do cidadão, 
não vemos qualquer impedimento legal. Mas essa lei 
somente seria possível, caso ocorresse anteriormente 
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à defi nição do coefi ciente de incomodidade, tornando 
objetiva a verifi cação do evento causador do confl ito 
de vizinhança.

Isto ocorrendo, poder-se-ia permitir a mescla-
gem de todos os usos com o uso residencial em 
único tipo de zona mista quanto à mesclagem, que 
seria igual para todas as zonas mistas, só se dife-
renciando a intensidade de uso. No caso em que a 
desobediência à legislação fosse praticada os con-
fl itos entre vizinhos serão muito frequentes. Don-
de a tentativa de resolvê-los primeiramente por 
acordo com a mediação do Poder Executivo. Caso 
isso não ocorra, a questão seria levada à apreciação 
do Poder Judiciário. 

Quanto aos parâmetros de incomodidade, exis-
tem alguns que permitem sejam defi nidos de modo 
uniforme para todos os cidadãos, enquanto outros 
não, pois dependem de padrões de convivência so-
cioculturais. No primeiro caso são aqueles que me-
dem as poluições químicas do ar, da água e do solo, 
os quais defi nem os limites que ultrapassados preju-
dicam a saúde, independentemente de qualquer pa-
drão sociocultural. Entre os segundos estão aqueles 
que são socioculturais e entre eles se destaca o ruí-
do, pois existem pessoas que se afl igem com lugares 
muito silenciosos ou com lugares muito ruidosos, 
embora nossa experiência indique existir predomi-
nância dos últimos sobre os primeiros. 

“Conjunto harmônico”: instrumento urbanístico em Santiago (Chile) permite que vizinhos planejem juntos o desenvolvimento de seus 
bairros.
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No que se refere à vibração, vale o que falamos 
para o ruído. Em relação aos odores, com algumas 
exceções como aquela decorrente da presença do 
gás sulfídrico, com cheiro de ovo podre, também 
vale o dito para os ruídos e vibração, pois depen-
dem de padrões socioculturais. Para os ruídos, 
como cientifi camente foi comprovado, há limite 
acima do qual o mesmo produz surdez, qualquer 
que seja o padrão sociocultural do cidadão. Pode-
mos concluir como parâmetros defi níveis iguais 
para todos os cidadãos que as poluições químicas 
do ar, da água e do solo são prejudiciais à saúde, 
independentemente do padrão sociocultural do 
cidadão. 

Em relação ao ruído também se pode defi nir 
parâmetro igual para todos, no limite a partir 
do qual a surdez é produzida. A periculosidade 
associada à presença de determinados produtos 
explosíveis são parâmetros defi níveis universal-
mente, porque a resistência à explosão é igual a 
todos. Daí a defi nição do armazenamento dos 
produtos que possam explodir, onde e em que 
quantidade é possível enquanto parâmetro igual 
para todos. Dadas as difi culdades conhecidas de 
fi scalização pública, com eventual envolvimento 
de fi scais em atividades ilegais, o ideal é termos 
parâmetros fi scalizáveis também pelo cidadão 
comum.  

Alguns confl itos entre vizinhos, como a popuição química do ar, independem de padrão sociocultural e exigem mediação do poder 
público.
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Avaliemos as condições de possibilidade da cofi s-
calização da aplicação da legislação urbanística pelo 
cidadão comum. Os parâmetros de poluição química 
exigem aparelhos complexos de medição, tornando 
difícil para o cidadão comum contribuir para tal. En-
tre nós, a Companhia de Tecnologia de Saneamento 
Ambiental (CETESB), órgão do Governo Estadual, 
tem contribuído bastante para cumprir este papel. 
No que se refere ao ruído, os aparelhos que medem 
o nível sonoro (em decibéis) são de custo menor e 
de mais fácil manipulação pelo leigo. E, desse modo, 
é possível haver tal contribuição do cidadão comum 
na cofi scalização, ajudando o poder público. 

A fi scalização pública de ruídos prevista na legis-
lação foi introduzida pela primeira lei de zoneamento 
a ser implementada na cidade de São Paulo em 1957, 
evidenciando com isso a importância que o cidadão dá 
a essa questão, mostrando na prática as difi culdades de 
se obedecer aos parâmetros estabelecidos para os di-
versos tipos de zona. Sabe-se que 60% das reclamações 
atuais quanto à desobediência à legislação refere-se a 
ruídos. Quanto às fontes emissoras, a legislação está 
voltada unicamente para as emissões sonoras dentro 
dos lotes, faltando considerar as fontes sonoras situa-
das em logradouro público, sendo recomendável a 
disciplina legal destes últimos eventos. 

Diante dessas difi culdades, o cidadão e os legisla-
dores têm caminhado na direção de se defi nirem ho-
rários de funcionamento para garantir o sono tran-
quilo dos cidadãos. Mesmo esta solução depende da 
fi scalização para o seu fi el cumprimento, sendo essa 
regra frequentemente burlada. Aplica-se para a vi-
bração o mesmo raciocínio, com a ressalva de que 
os aparelhos de medição são mais difíceis de serem 

encontrados, fazendo com que fi quemos mais de-
pendentes da fi scalização governamental  ou de ór-
gãos especializados, como o IPT da USP, resultando 
na mesma difi culdade de medição dos ruídos. 

Parâmetros de incomodidade
Incômodo Parâmetros
Ruído Decibéis/ horários por zona de uso e 

categoria de via

Carga e descarga Horário permitido

Vibração Legislação específi ca

Potência elétrica Potência instalada

Radiação Limites por faixa de frequência

Odor Percepção fora dos limites da 
propriedade

Gases, vapores, 
material 
particulado

Vedada a emissão (exceto ZPI)

Fumaça Controle dos combustíveis utilizados
Fonte: Prefeitura do Município de São Paulo. Secretaria de Pla-
nejamnto Urbano. O novo zoneamento ao alcance de todos (Série 
manuais). 

Se defi nirmos como parâmetro de periculosi-
dade tipo e quantidade de determinadas substân-
cias, por exemplo, pólvora em fogos de artifício, 
será muito difícil para o cidadão comum medir a 
quantidade da pólvora existente em determinado 
estabelecimento de comércio, como os de fogos de 
artifício. Essa mesma difi culdade do cidadão terá 
o fi scal, embora tenha a obrigação de fazê-lo. Se 
acrescentarmos a essa difi culdade de fi scalização 
de medição a possibilidade de o fi scal ser induzido 
a fazer vista grossa, temos aí o perigo da explosão 
que dará uma dimensão enorme ao confl ito entre 
vizinhos, podendo resultar em muitas mortes e 
perda de patrimônio pela destruição de casas, num 
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grande perímetro em volta das mesmas, como re-
centemente aconteceu em Santo André. 

Diante dessas duas vertentes em que se coloca a 
questão, das difi culdades de fi scalização, difi culdades 
de defi nição de parâmetros iguais para todos e da 
necessidade de defi nição através de consultas à co-
munidade, recomendamos como melhor caminho a 
adoção do que se praticou por 31 anos na legislação 
do zoneamento da cidade. E a permissão/proibição 
dos usos geradores de incômodo/periculosidade, 
considerando-se implicitamente os parâmetros. 

Devemos limitar a defi nição de parâmetros aos 
da poluição química, ruído que produza surdez e de 
odores notoriamente incômodos, como o gás sul-
fídrico. Quanto aos demais, terá que haver debate 
público, comunidade por comunidade, para saber-
mos quais são seus padrões socioculturais e de que 
modo entendem possam ser regulados. 

Quanto ao modo dessa regulação, dois cami-
nhos são possíveis: 

a) a comunidade autodefi nir um parâmetro, a ser 
estabelecido; 

b) reconhecendo as difi culdades da fi scalização, 
defi nir simplesmente a permissão/proibição do 
uso produtor do incômodo e/ou perigo. Mas se 
ressaltamos até aqui a dimensão da incomodi-
dade/ periculosidade, todo uso que se apresenta 
para se instalar no espaço urbano é também um 
uso socialmente necessário, e essa necessidade 
é seu atrativo, como é o caso de uma loja de fo-
gos de artifício utilizados não apenas nas festas 
juninas, mas também em comemorações duran-
te todo o transcurso do ano. O balanceamento 

entre incomodidade/periculosidade de um lado 
e atratividade de outro deve ser realizado por 
cada comunidade. Nossa proposta é de revisão 
do critério prevalecente, de que “todo uso pode 
se mesclar com a moradia desde que parâmetros 
de incomodidade sejam respeitados”, conhecido 
como “tudo pode, desde que”, à luz dos argumen-
tos expostos.

1.33 É realmente necessário anistiar quem desobedece à 
legislação urbanística?
Quando se regula a aceitação ou não da de-
sobediência à legislação urbanística, ou seja, 
quando se concede a anistia à desobediência, 
entendemos que é preciso distinguir claramen-
te duas situações extremas e várias situações 
intermediárias. 

Num extremo temos os cidadãos ricos e por isso 
em geral instruídos, que desobedecem à legislação 
para tirar algum proveito pessoal em detrimento 
da vizinhança, e não merecem por isso a anistia. 
No outro extremo temos o cidadão muito pobre 
com pouca instrução, que desobedece à legislação 
por uma combinação de ignorância dos benefícios 
que ela pode trazer e necessidade de máxima ocu-
pação dos terrenos que conseguem obter, muitas 
vezes em local de risco à sua saúde ou mesmo à sua 
sobrevivência. A arquiteta e urbanista Ermínia Ma-
ricato, professora da FAUUSP, apropriadamente os 
chamou de “analfabetos em urbanismo”. Estes me-
recem olhar condescendente, pois são vítimas de 
uma condição social negativa. 
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As anistias dadas têm sido amplas e não restri-
tas aos pobres e muito pobres, como deveriam ser. 
Estes, muitas vezes, têm sua casa ou pequeno ne-
gócio anistiados, não obedecendo a recuos e às re-
gras de insolação e ventilação, o que lhes traz insa-
lubridade. Numa grande maioria de casos, ocupam 
lotes de loteamentos irregulares, em que a largura 
da rua é, em geral, inferior a 12 metros, considera-
da legalmente como mínimo e com declividade su-
perior a 25%, máxima legalmente permitida, o que 
em muitos casos obriga à construção de escadas no 
lugar de leito carroçável. 

Por isso, suas moradias não podem ser acessa-
das por ambulâncias, por exemplo. As doações de 
áreas verdes e institucionais também não são obe-
decidas, resultando em bairros de moradia de mui-
to baixa qualidade ambiental, quando não são áre-
as de risco à saúde e à própria vida. Noutras vezes 
ocupam áreas públicas, destinadas a serem de uso 
comum do povo, como áreas verdes e áreas desti-
nadas a equipamentos comunitários, como escolas 
e creches. Constituem as favelas de traçado de vie-
las na maioria dos casos labiríntico, onde nenhum 
veículo consegue entrar, difi cultando a implan-
tação de escolas e creches, por exemplo, pelo alto 
custo da posterior desapropriação da área equiva-
lente para esses mesmos fi ns, pois não se tratará 
de terrenos livres, mas que em geral já estarão ocu-
pados por edifi cações. 

Desse modo, a regularização fundiária é o pri-
meiro passo a se reconhecer em relação ao direito 
de moradia, embora precário, desses cidadãos,  por-
que o poder público, nos seus três níveis de atuação 
(federal, estadual e municipal), tem sido incapaz 

de direcionar o mercado imobiliário ou produzir 
diretamente a habitação subsidiada, para atender 
à demanda nas grandes cidades do Brasil. Um dos 
fatores que mais difi culta essa oferta corresponde 
ao alto preço dos terrenos. E, contraditoriamente, 
não se tem combatido de modo efi ciente a retenção 
especulativa da terra para fi ns urbanos, produtora 
de crescente valorização dos terrenos, o que tem 
difi cultado cada vez mais a implementação de so-
lução na escala correspondente à problemática da 
habitação popular. 

Após a regularização fundiária, deve o poder 
público atuar procurando corrigir as principais dis-
torções. A primeira e mais urgente é a de eliminar 
áreas de risco, transferindo moradores a outros 
locais quando essa eliminação é muito cara ou até 
impossível, realizando melhorias no traçado urba-
no quando necessárias. Embora as ZEIS-1 e ZEIS-4 
(estas nos mananciais protegidos) sejam o principal 
instrumento para introduzir melhorias urbanísticas 
nas favelas e loteamentos irregulares, a legislação 
anistiadora tem sido muito mais abrangente e por 
isso anistia a quem também não deveria. 

Importante ressalva foi introduzida por medi-
da provisória, quando da aprovação do Estatuto 
da Cidade, pela qual se impediu a perda defi nitiva 
de bens de uso comum do povo, constituídos por 
áreas destinadas a espaços de lazer e para instala-
ção de equipamentos comunitários como escola e 
creche. Em face dessa lei, aos ocupantes de áreas 
consideradas legalmente “bens de uso comum do 
povo”, o poder público pode oferecer concessão 
para fi ns de moradia, por tempo limitado, embora 
dilatado, para que se possa recuperá-las no futuro, 
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concessão essa dada a quem não seja proprietário 
ou concessionário de outro imóvel urbano ou rural, 
dirigindo esse benefício aos pobres e muito pobres. 

É possível também que a solicitação de con-
cessão seja individual ou coletiva, quando muito 
difícil de ser individualizada, como é o caso das 
favelas. Está prevista na medida provisória a pos-
sibilidade de o poder público recuperar o domínio 
pleno do imóvel no futuro ou por constatação da 
destinação diversa da moradia para si, para sua 
família ou por aquisição de outra moradia. 

Outro dispositivo importante é o usucapião, 
que poderá ser individual ou coletivo, sem que, 
por lei, não possa ser utilizado em área pública, 
correspondendo à obtenção da propriedade plena 
do imóvel usucapido após cinco anos pelo menos 
de posse. Não basta regularizar a situação de mo-
radia de baixa qualidade. O poder público precisa 
atuar, conjuntamente com organizações da socie-
dade civil, na promoção de melhorias urbanísticas 
e arquitetônicas, mediante assistência técnica e 
gratuita aos moradores de loteamentos clandes-
tinos e irregulares e de favelas, especialmente a 
realizada por arquitetos e engenheiros civis. 

Importante passo poderá ser dado se o poder 
público municipal se colocar na posição de procu-
rar ensinar essa população, desprovida de conhe-
cimentos arquitetônicos e urbanísticos, aceitando 
da parte dos moradores proprietários os avanços, 
mesmo pequenos, que possam dar na defi nição 
de regras urbanísticas e arquitetônicas as quais a 
maioria de moradores de determinados bairros se 
dispuserem a cumprir.

Ressalte-se o problema da obtenção de sauda-
bilidade mínima nos aposentos em que vivem e 
trabalham, a ser obtida por intermédio de abertu-
ras para a luz do sol. Muitas vezes esses cidadãos 
se fecham em aposentos sem nenhuma ilumina-
ção e ventilação natural externa, dependendo de 
luz elétrica ou mesmo velas, neste último caso 
com grave risco de incêndio, mesmo durante o 
dia, como se observa em inúmeras moradias da 
periferia de São Paulo. 

Tendo tratado nos cinco primeiros incisos da 
questão da regularização da moradia, devemos 
agora tratar da regularização do comércio, serviço 
e indústria. No que se refere ao comércio e serviços, 
a questão que tem difi cultado a regularização não é 
a permissão dos usos, pois como a quase totalidade 
da cidade é constituída de zonas mistas, a regulari-
zação não depende em geral do uso de comércio e 
serviços, pois são permitidos nessas zonas. Como 
na legislação vigente foi introduzida a exigência de 
permissão de uso de comércio, serviço e indústria 
em função da largura da rua, quando a rua é menor 
que 10 m de largura, nela só é permitido um tipo 
de comércio, serviço e indústria (como ofi cinas), 
de caráter local, isto é, pequenos estabelecimentos 
que sirvam de apoio à moradia (NR-1 + I-1). 

Procurou-se sanar essa difi culdade através da 
possibilidade de comércio, serviços e pequenas in-
dústrias se instalarem nessas ruas mais estreitas, 
se num raio de 500 m ruas mais largas de 10 m não 
existirem. Sendo essa regra de difícil aplicação na 
prática, entendemos que deva ser substituída por 
planos de bairro, nos quais se defi nam as vias onde 
um comércio mais diversifi cado possa ser instalado, 
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para atender a um bairro de moradia, mesmo que 
em rua de largura menor. 

Outra complicação surge quando a edifi cação 
é considerada pela lei como não conforme, isto 
é, quando não obedece aos recuos nem ao coefi -
ciente de aproveitamento permitido. Nesse caso, 
o poder público municipal tem exigido que, para 

aceitar o uso como regular, há que se regularizar 
primeiro a edifi cação. Entendemos que regras di-
ferenciadas devem ser instituídas para essas anis-
tias, estabelecendo-se que, quando para a classe 
média, devem ser mais exigentes, e quando para 
as classes populares, o poder público deve ser 
mais complacente. 

A regularizacão residencial e comercial da cidade depende da aplicação integral de dispositivos disponíveis na legislação municipal.
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Capítulo 2
Questões específi cas 
relativas à política 
de desenvolvimento 
urbano
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2.1 Qual é a solução para questões de microenchentes, 
de córregos nos bairros e também de ausência de es-
coamento em diversas ruas?
Para saber se a canalização de um determinado 
córrego ou a drenagem de água de uma determi-
nada rua faz parte de um programa de ação da 
Prefeitura ou do Governo do Estado, é importante 
a introdução da obrigatoriedade de detalhamento 
do Plano de Drenagem no nível de cada uma das 
Subprefeituras, colocando tal questão nos Planos 
Regionais para que o mesmo fi que ao alcance mais 
fácil do munícipe. Estas obras deverão estar pre-
sentes também nos Planos de Bairro que porme-
norizam os Planos Regionais, os quais poderão 
inclusive propor complementações e também que 
seja articulado o Plano de Macrodrenagem do Go-
verno Estadual para a região metropolitana. Face 
ao aumento das chuvas e da área impermeabili-
zada na metrópole prevista no Plano de Macro-
drenagem feito pioneiramente pelo Governo do 
Estado em 1998, é imperiosa sua revisão e con-
sequentemente a revisão do Plano Municipal de 
Drenagem. As informações que temos é que essa 
revisão conjunta está em andamento, o que leva-
rá a um possível redimensionamento de calhas de 
cursos d`água, de rede subterrânea de coleta e de 
lagoas de retenção temporária de águas pluviais 
(piscinões), além de possíveis campanhas públi-
cas de educacão ambiental visando a que não se 
jogue lixo no ambiente, obstruindo o sistema de 

escoamento das mesmas e com isso produzindo 
micro e macroenchentes.

2.2 Como resolver a falta de vagas em escolas, creches, 
hospitais ou a falta da construção de novos equipa-
mentos comunitários e outras demandas locais, isto é, 
qual o papel possível nesse campo e outros dos Pla-
nos de Bairro?
Os equipamentos comunitários, tais como cre-
che, escola e unidade básica de saúde sempre fazem 
parte de uma rede de equipamentos em atuação no 
município, que, no caso da educação e saúde, en-
volvem os Governos Municipal, Estadual e Federal. 
Desse modo, para se defi nir claramente a demanda e 
compará-la com a oferta desses equipamentos para 
atendê-las, deve-se estudar o raio de abrangência ou 
sua área de atuação, ou melhor, as vilas abrangidas 
para cada região. O jeito mais preciso de fazer tal es-
tudo é através do Plano de Bairro que defi ne tanto a 
demanda atual como a futura, pelo estudo da lota-
ção do bairro e com a defi nição precisa do local onde 
os equipamentos a serem ampliados ou implantados 
devam se situar, inclusive reservando por zonea-
mento específi co os terrenos para essa fi nalidade. 
Tais terrenos reservados deverão ser tanto válidos 
para a rede municipal como para a estadual e mesmo 
a federal. Propomos revigorar o Plano de Bairro para 
esta e outras fi nalidades. Devem ser acrescentados 
aos citados equipamentos urbanos as ciclovias, os 
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parques, as praças, os bulevares e os caminhos es-
peciais para defi cientes físicos, assim como o que 
se refere aos equipamentos comunitários. Também 
os equipamentos urbanos, que são a rede de água, a 
rede de esgoto, a rede de drenagem, a rede de ilumi-
nação pública, a rede de telefonia e, quando houver, 
a rede de fi bras óticas, a rede de gás, a rede viária, a 
rede de transporte coletivo com seus terminais com 
as redes complementares de sinalização pública, de-
vem todos eles também ser estudados pelo Plano de 
Bairro, defi nindo os defi cit que apresentem, tanto 
para atender a população atual como a futura lotação 
das vilas constituintes do bairro em questão. Para o 
estudo da lotação do bairro é levantada a interação 
entre o que é defi nido pela legislação urbanística e o 
que é praticado pela população, através do mercado 
imobiliario e/ou por autoconstrução. Defi nidas as 
densidades máximas de ocupação do solo, torna-se 
possível especifi car com clareza o defi cit anual que 
ocorre no ano base do plano de bairro e uma popu-
lação futura máxima de lotação do bairro cuja data 
de atingimento dependerá do ritmo de crescimento 
populacional da região. Complementarmente, deve 
ser estudada a lei de zoneamento, conforme estabe-
lecida nos Planos Regionais, assim como as obras de 
infraestrutura urbana previstas pelo Plano Diretor 
propriamente dito. 

Nessa avaliação poderá se concluir a necessidade 
de ajustes ou complementações que deverão ser pro-
postas. Outra importante medida é a de se realizar o 

orçamento do custo de investimento e de custeio 
dele decorrente para a implantação tanto dos equi-
pamentos comunitários, como dos urbanos. Isso 
deve ser feito a partir de custos unitários forneci-
dos pela Prefeitura, pelo Governo Estadual e Fede-
ral, quando for o caso. Todos os estudos e medidas 
preconizados devem ser apresentados em assem-
bleias, convocadas amplamente junto à popula-
ção, sem nenhuma restrição para a participação de 
qualquer cidadão, morador ou usuário do bairro, 
para que as propostas sejam debatidas e votadas 
formalmente. Uma vez aceitas por maioria dos vo-
tantes, devem ser transformadas num projeto de 
lei a ser enviado ao Poder Executivo para que, por 
sua vez, o examine ou ajuste no que considere ade-
quado e o remeta à Câmara Municipal para exame 
fi nal e eventual aprovação como complemento dos 
Planos Regionais. Formalmente falando, o Plano 
de Bairro deve ser apresentado em duas versões: 
uma primeira na forma de um relatório, onde se 
explica e se expõe toda a sua formulação e que in-
clua também a história do bairro, como forma de 
fortalecer o sentimento de identidade do cidadão 
com seu bairro, para que com isso seja estimulado 
a protegê-lo, defendendo o seu planejamento ao 
mesmo tempo em que se desenvolva um aprendi-
zado de como a cidade é produzida, apropriada e 
consumida, isto é, utilizando a Cidade como Edu-
cadora. A segunda versão é a de um projeto de lei, 
o qual constituirá um segundo volume e conterá 
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tantos artigos quanto necessários à completa com-
preensão dos assuntos tratados, com a utilização 
de linguagem simples e contendo em cada artigo as 
razões que lhe deram origem, quando essas não são 
óbvias. Uma vez aprovados por lei, os direitos e de-
veres ali defi nidos completarão um elo importante 
do processo de planejamento e gestão da cidade. 
Elo esse que, para a grande maioria da população, 
é o que falta para que ela compreenda mais clara-
mente como o planejamento e a gestão pública po-
dem e devem atuar em seu benefício.

2.3  Convém introduzir políticas sociais no Plano Diretor 
Estratégico?
O Plano Diretor Estratégico deve ser chamado 
de Política de Desenvolvimento Urbano, justa-
mente por conter apenas as políticas e não os pla-
nos. Não só as políticas setoriais sociais de educa-
ção, saúde, assistência social, segurança urbana, 
cultura, esporte, lazer e recreação, mas também 
de turismo, desenvolvimento socioeconômico 
ambiental, trabalho, emprego e renda, desenvol-
vimento urbano e qualidade de vida devem estar 
presentes, mas sobretudo devem ser reforçadas 
pelas políticas transversais que as entrelaçam no 
bojo de uma política da busca da saudabilidade 
ambiental e da educação continuada no tempo, 
tendo em vista a Cidade Educadora. Com essas 
políticas transversais, as políticas sociais ganha-
rão força e impulso pela infl uência recíproca de 
umas sobre as outras, muito positiva quando or-
denadas com esse propósito.

A educação como política social também faz 
parte do Plano Diretor.
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2.4  Devem existir macroáreas que defi nam políticas públi-
cas por territórios menores que as macrozonas, porém 
maiores que as zonas?
Sim, pois a desigualdade social se expressa no ter-
ritório e, para reduzi-la, são necessárias políticas 
diferenciadas pelas quais a ação do poder público 
se faça presente. Como a ação pública assim dirigi-
da leva muito tempo para produzir efeitos expres-
sivos, torna-se importante manter-se a defi nição 
do território que lhe dá origem ao longo do tempo, 
para que se possa avaliar a efetividade da mesma 
e alterá-la no que for preciso. É possível até que se 
defi nam novas macroáreas, mesmo no interior das 
atualmente em vigor, como, por exemplo, ao lon-
go dos sistemas de transporte coletivo, para que 
se possam utilizar os fatores de planejamento e os 
fatores sociais para a indução do desejado adensa-
mento urbano onde a oferta de transporte coletivo 
está corretamente planejada. 

2.5 É preciso aumentar empregos na zona leste para se 
evitar a necessidade de deslocamentos para o centro 
de São Paulo?
As centralidades que já oferecem emprego na re-
gião são de pequeno ou médio porte, insufi cientes 
para oferecer a quantidade de empregos que redu-
za em muito a necessidade de deslocamento para 
região mais central, seja esta o Tatuapé, o centro 
histórico ou o centro expandido. De longa data, o 
planejamento da cidade defende a implantação de 
um grande polo industrial na zona leste. Assim é 
que, já em 1981, na gestão do Prefeito Reynaldo de 
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Barros, a Câmara Municipal aprovou uma zona 
exclusivamente industrial (Z-7) ao longo da Es-
trada do Pêssego. Tal distrito industrial não se 
desenvolveu em função da falta de acessibilidade 
do mesmo. 

Passados 30 anos, além da Avenida Jacú-
Pêssego, um potente eixo articulador, com a pre-
visão de cerca de 100 m de faixa de domínio (o 
que o transforma num dos maiores da cidade), já 
com sua interligação com a Rodovia dos Traba-
lhadores pronta ao lado da USP-Leste, está sen-
do prolongado na direção de Mauá, onde, atra-
vés de outro importante eixo, que é a Avenida 
Papa João XXIII, que corta o distrito industrial 
de Mauá, hoje a maior área reservada para a in-
dústria de toda a metrópole,  se interligará com o 
extremo sul do rodoanel, junto ao Parque do Pe-
droso e com a Via Anchieta. No outro extremo, a 
interligação desse eixo, desde a Trabalhadores, 
passando pela Via Dutra, irá até ao aeroporto 
de Guarulhos (Aeroporto André Franco Monto-
ro) e gerará uma interação muito forte entre o 
ABC industrial e o aeroporto de Guarulhos, hoje 
o principal do país, criando uma condição de se 
desenvolver no eixo Jacú-Pessego uma centra-
lidade multiuso, não apenas industrial, mas de 
porte regional. 

A Operação Urbana Rio Verde-Jacú, que deverá 
atuar quando defi nida completamente com os in-
centivos fi scais que a acompanham para a atração 
de empresas, é um instrumento importante a ser 
utilizado o quanto antes, especialmente após o tér-
mino da ligação viária estrutural com o Aeroporto 
de Guarulhos, Mauá e o ABCD.

2.6 Devem ser os produtores rurais, atuantes no município 
de São Paulo,  protegidos ou não?
Entendemos que sim. Não os forçando a sair 
através da cobrança do IPTU, mesmo porque tal 
cobrança é ilegal, se estiver comprovada uma ver-
dadeira atividade agropecuária ou de avicultura no 
imóvel em questão. Quando tal atividade se exerce 
e pode ser comprovada, a lei considera que o uso é 
rural, mesmo que o imóvel esteja contido no inte-
rior do perímetro urbano. Caso tenha sido lançado 
o IPTU em imóveis enquadrados nessa situação, 
pode o agricultor pedir anulação deste lançamen-
to e a Prefeitura não poderá negar tal direito. Esta 
matéria deve integrar o título sobre as diretrizes 
para uso do solo urbanístico e ambiental, no capí-
tulo das Macrozonas e Zonas de Uso. Essas zonas 
que constituem a zona rural estarão em geral na 
macrozona de proteção ambiental com algumas 
exceções. Propõe-se incluir para fi m de caracteri-
zar tais exceções que: “Os imóveis cuja utilização seja 
comprovadamente de produção agrícola ou extração 
mineral no interior da zona urbana são considerados 
ZEPAG”. Desse modo, nessas condições excepcio-
nais, caberá ao agricultor decidir sobre a manuten-
ção do uso agrícola ou a sua transformação em uso 
urbano.

2.7 Devem os motoboys ser protegidos?
Tendo em vista serem os motoboys prestadores de 
um serviço aos cidadãos que se tornou imprescin-
dível, devido aos congestionamentos crescentes, 
devemos reduzir os riscos inerentes a esses servi-
ços, dado o número de acidentes, muitos seguidos 
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de morte. Propõe-se acrescentar, por essa razão, 
nas diretrizes para a política de circulação e trans-
portes, a necessidade de balanceamento entre os 
modos de transporte individual e coletivo, neste 
incluindo a rede ferroviária, buscando oferecer 
segurança para todos os modos, destacadamente 
para motos e bicicletas. Propõe-se ainda acrescen-
tar nas ações estratégicas a indicação de norma 
para se implantar espaço seguro para a circulação 
de motos e de bicicletas.

2.8 Deve a Zona Predominantemente Industrial ser tranfor-
mada em Zona Estritamente Industrial? 
É uma preocupação válida, na disputa entre usos 
industriais e demais usos, partir-se da constatação 
que os industriais percam por não poderem pagar 
valores altos pela aquisição ou aluguel de terrenos 
para sua instalação de galpões prontos, pois os 
usos não industriais têm um poder de compra aci-
ma do industrial. Assim ocorre no mercado imobi-
liário. Desse modo, para que indústrias se instalem 
ou se mantenham em determinada área, devem 
ter exclusividade ou disputarem apenas com usos 
muito próximos ao industrial, do tipo galpões de 
armazenamento de serviços de logística. Diante 
desses fatos, propomos a seguinte defi nição: “Zo-
nas Predominantemente Industriais (ZPI) – porções 
do território destinadas à implantação de usos diversi-
fi cados não residenciais, onde a preferência é dada aos 
usos industriais incômodos e perigosos e às atividades 
não residenciais incômodas e perigosas, atividades 
estas que não prejudiquem o uso industrial, especial-
mente atividades de comércio de médio e grande porte, 

de atacado e de varejo, inclusive hipermercados e cen-
tros de compra (shopping center) que, ao aumentarem 
o preço do solo urbano, tendem a expulsar o uso indus-
trial, com coefi ciente de aproveitamento mínimo igual 
a 0,10, básico = 1 e máximo = 1,5”. Esta nova redação 
do conceito da ZPI garantirá a predominância real 
do uso industrial e afi ns. É importantíssimo defi -
nir a listagem de usos que serão permitidos, que 
é o modo pelo qual se organiza toda a legislação 
urbanística no direito brasileiro (isto é, o que se 
afi rma é o que se permite e o que se omite é o que é 
proibido), de modo que os que não estão presentes 
na listagem fi carão proibidos. Esta listagem é tra-
dicionalmente, desde a primeira lei de zoneamento 
em 1972, defi nida por decreto do prefeito.

A “motofaixa” deveria garantir maior fl uidez e segurança para os 
motoqueiros, ainda gera polêmica na cidade de São Paulo.
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2.9 Devem ser as ZEIS mantidas, ampliadas ou reduzidas?
O Plano Municipal de Habitação, que não é 
apenas do poder municipal, pois deve envolver 
as políticas federal e estadual de habitação popu-
lar para o municipio, é que deve responder a essa 
questão. Pois, ao dimensionar a demanda por fai-
xa de renda, saberá verifi car se as Zonas Especiais 
de Interesse Social (ZEIS), em seus quatro tipos, 
especialmente através de subsídios públicos, ao 
reservarem terrenos e imóveis construídos para 
essa fi nalidade, correspondem a uma demanda 
levantada e previsível no que se refere ao cresci-
mento do número de famílias nas faixas de renda 
do mercado imobiliário, verifi cando-se assim a 
necessidade de uma intervenção pública dirigida 
para essa fi nalidade. Com isso, verifi caremos até 
onde o mercado imobiliário tem conseguido aten-
der a essa demanda. O ritmo de implementação 
da política de habitação de interesse social deve 
ser levantado pelo Plano Municipal de Habitação, 
de modo a verifi car se estamos indo mais depres-
sa no atendimento da demanda em relação à ve-
locidade do seu crescimento ou se, ao contrário, 
estamos indo mais devagar ou no mesmo ritmo. 
Se estivermos indo mais devagar, é porque o pro-
blema está crescendo mais depressa que a solu-
ção, ou, se estivermos com a oferta maior que o 
crescimento do problema, signifi ca que ele está 
sendo resolvido,  e, se no mesmo ritmo, o proble-
ma está mantido. Não basta identifi car o defi cit 
atual, devemos no Plano de Habitação defi nir o 
seu ritmo, se crescente, estável ou decrescente 
ao longo do tempo, realizando uma previsão de 
sua evolução futura para especifi car uma meta 

de tantos anos e tantos recursos para que alcan-
cemos a solução fi nal. De fato, a legislação em vi-
gor, ao permitir que se utilize a legislação antiga 
para projetos imobiliários protocolados quando 
ainda ela estava em vigor, permite a eliminação 
de ZEIS, como vem ocorrendo em diversos casos. 
O Plano de Habitação deverá realizar um levanta-
mento dos direitos adquiridos por esses projetos 
imobiliários protocolados, para poder verifi car a 
expressividade dessa diminuição de áreas de ZEIS 
e eventualmente substituí-las, caso seja impor-
tante para que se atinja a meta defi nida. 

Uma difi culdade para sua implementação está 
no preço alto dos seus terrenos, especialmente 
quando estão em áreas centrais, por força da prio-
ridade de se implantar habitação popular. Esses 
preços altos não ocorrem na periferia. Essa difi -
culdade está sendo sentida pela Prefeitura e pelo 
Governo Estadual, quando buscam adquirir terre-
nos para utilizarem recursos do PAC Federal para 
habitação popular. O mesmo ocorre com a CDHU 
e a COHAB-SP. Este é o maior empecilho para o 
deslanche do programa de habitação popular no 
município de São Paulo. Duas medidas se fazem 
necessárias na elaboração do plano habitacional 
para o município: de um lado, considerar as eco-
nomias em equipamentos urbanos e comunitários 
decorrentes da localização dos projetos de habita-
ção popular em áreas já possuidoras de todos esses 
equipamentos ou de boa parte deles, e, de outro, 
considerar a redução do preço de aquisição em ter-
renos de ZEIS que deverá ocorrer em prazo médio 
de alguns anos, em razão da recente aprovação do 
IPTU progressivo no tempo.

CMSP_PDE_P4-1.indd   100 09.09.11   04:31:57



Capítulo 2 | Questões específi cas relativas à PDU

101

A participação popular na elaboração dos planos 
de urbanização das ZEIS está prevista em lei. Enten-
demos, no entanto, que a população a participar é a 
já moradora do local. Como ocorre com as ZEIS-1 
e ZEIS-4 e possívelmente com a ZEIS-3. Mas deve-
mos garantir também a possibilidade de participa-
ção nas ZEIS-2 e também nas ZEIS-3 de uma popu-
lação interessada em aí morar por transferência de 
outras localizações, como deverá ocorrer com frequ-
ência nos projetos de repovoamento de área central. 
Se essa defi nição depender de sorteio entre inte-
ressados cadastrados, que esse sorteio se faça pre-
viamente ao início dos trabalhos de elaboração de 

planos e projetos. Entendemos ainda que o conse-
lho gestor deva ser mantido como órgão de con-
sulta para elaboração dos planos urbanísticos e 
projetos urbanísticos e arquitetônicos, conforme 
estipulados para a implementação das ZEIS. 

Os decretos n. 44.667/04 e n. 45.127/04, sal-
vo alguma alteração posterior, são os que regulam 
a habitação popular no que se refere às ZEIS em 
operações urbanas. No primeiro decreto acima ci-
tado, no seu artigo n. 17, defi nem-se regras que 
reforçam as normas neles contidas em relação 
àquelas defi nidas pela lei específi ca da operação 
urbana. 

Participação popular nas audiências públicas de Revisão do Plano Diretor Estratégico da cidade realizada pela Câmara Municipal de São 
Paulo.
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2.10 As operações urbanas fazem parte da Política de De-
senvolvimento Urbano ou do Plano Diretor decorren-
te dela? 
Enquanto conceito, as operações urbanas, como 
instrumento, repetindo o que é defi nido pelo Esta-
tuto da Cidade, que é uma lei federal que as regula, 
devem estar presentes salientando o seu papel na 
reestruturação qualifi cadora de determinados ter-
ritórios da cidade, especialmente quando se quei-
ra neles implantar centralidade de grande porte. 
No entanto, a defi nição destes territórios, assim 
como dos prazos para implementação dos planos 
urbanísticos específi cos, dos projetos urbanísticos 
específi cos e os deles decorrentes, envolvendo ou 
não recursos públicos orçamentários, são natural-
mente objeto do Plano Diretor propriamente dito, 
especialmente pela necessidade de nelas, opera-
ções urbanas, serem integrados os Planos de Uso 
do Solo (lei de uso e ocupação do solo ou de zo-
neamento), o Plano de Habitação, o de Circulação 
e Transportes, e o de Drenagem. Integração essa 
ainda não realizada e que só o Plano Diretor pro-
priamente dito fará. A avaliação das Operações 
Urbanas que estão em implementação por ordem 
cronológica de sua aprovação por lei são: a OUC 
Av. Faria Lima, que foi já duplicada em extensão 
por nova lei; a OUC Centro; a OUC Água Branca e a 
OUC Água Espraiada. Por estarem em implantação 
permitem já uma avaliação. As demais operações 
urbanas estão apenas indicadas enquanto territó-
rio, porém não possuem ainda Plano Urbanístico 
aprovado, e as demais regras para implementação 
são apenas uma intenção e naturalmente serão ob-
jeto de uma reavaliação de sua pertinência.  

2.11 É possível ao mesmo tempo reservar e ocupar as áreas 
de proteção aos mananciais?
Sim, desde que em primeiro lugar seja estendida a 
rede de coleta de esgotos a todas as áreas em que a 
densidade de ocupação exija e possibilite economi-
camente a sua implantação, sendo que os demais 
sistemas autônomos de coleta e tratamento devem 
ser exigidos e implementados. Porém, tal medida 
é insufi ciente para garantir a preservação dos ma-
nanciais. Isso porque a urbanização, mesmo que 
com sistemas de tratamento de esgotos perfeitos, 
não coleta nem trata uma poluição difusa que não 
tem origem nos esgotos e sim nos resíduos deixa-
dos pelos veículos ao trafegarem pelas ruas, tais 
como óleo queimado que respinga dos veículos e o 
pó que resulta do desgaste dos pneus, constituídos 
por borracha vulcanizada e fi lamentos metálicos. 
Poluição difusa essa comprovadamente cancerí-
gena e mutagênica. As chuvas que lavam o ar e as 
superfícies das ruas, quintais e terrenos levam esse 
pó para as represas em volume tal que não é pos-
sível evitar, por exemplo, com poços absorventes. 
Mesmo estes poderiam contaminar o lençol freáti-
co. Se somarmos a esse processo de acréscimo pro-
gressivo no tempo essa poluição em decorrência do 
crescimento do tecido urbano, especialmente den-
tro da área da bacia de um manancial, que é justa-
mente a área protegida para preservá-lo, a erosão 
que o mesmo processo de construção dos bairros 
vai produzindo (que leva o solo erodido pelas chu-
vas para a mesma represa) acelera a intoxicação da 
água, pois uma crescente produção da poluição se 
dará num volume de água cada vez mais diminuído 
pelo depósito de solo erodido no fundo da represa. 
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Em resumo, teremos assim cada vez mais poluição 
num volume de água mais diminuido, signifi cando 
um ritmo cada vez mais rápido de intoxicação da 
água. Sendo assim, é fundamental medir esse rit-
mo de modo a, com antecipação de muitos anos, 
sermos capazes de defi nir o ano em que o manan-
cial seria perdido, se não parássemos antes a tempo 
o crescimento do tecido urbano. Apesar da clareza 
desse processo urbanístico-ambiental, tal monito-
ramento, com as medições periódicas necessárias 

para se obterem os dados dessa crescente intoxica-
ção da água com essa origem que permita previsão 
futura, não está ainda previsto na lei específi ca da 
Guarapiranga e em seus decretos regulamentado-
res. Estávamos aguardando que o mesmo fosse 
implementado na lei específi ca da Billings e em 
seu decreto regulador. Na lei especifi ca da bacia da 
Billings houve mesmo um retrocesso, ao nem ao 
menos se identifi car a existência de tal tipo de po-
luição, como feito na da bacia do Guarapiranga.

A ocupação irregular nas áreas de manaciais é um grave problema para a cidade de São Paulo.
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Propomos acrescentar dispositivos legais que 
apontem nessa direção, nas ações estratégicas de 
saneamento, assim como nas referentes aos re-
cursos hídricos, complementando tais legislações 
específi cas contando com o caráter mandatório 
intergovernamental de um Plano Diretor e sua 
Política de Desenvolvimento Urbano que deve lhe 
orientar, como determinado pela Constituicão Fe-
deral em seu artigo n. 182. Desta forma, permitirá 
que se antecipe a eventual perda dos mananciais, 
revertendo-se a tempo a poluição com origem não 
controlável por sistemas de coleta e tratamento de 
esgotos e de coleta e destinação de águas pluviais 
no processo de ocupação urbana. Em decorrência 
de um pressuposto errado, o de que ao se colocar 
esgoto a urbanização deixa de poluir o manancial, 
como acabamos de argumentar, na lei específi ca da 
Guarapiranga, e agora na da Billings, que são esta-
duais, porém adotadas pela Política de Desenvol-
vimento Urbano como se fossem municipais, não 
haverá nenhum congelamento para a expansão 
urbana.  Ao contrário, a expansão urbana por en-
quanto não terá limites. Por isso, defendemos um 
monitoramento científi co da poluição difusa não 
retirável pelos esgotos nem pelo sistema de escoa-
mento de águas pluviais, que pouco a pouco vão 
intoxicando as represas, para permitir, a tempo, 
com antecipacão possivelmente de alguns anos, 
defi nir um limite que a salve da intoxicação fi nal. O 
processo social de ocupação dos mananciais é mais 
amplo do que um simples processo imobiliário. 
É processo socioambiental e político envolvendo 
muitos interesses, os quais só poderão ser detidos 
quando as evidências científi cas demonstrarem a 

perda eminente dos mananciais e, por isso, para 
salvá-los, houver uma grande mobilização da so-
ciedade defi nindo em lei um limite para essa ocu-
pação. Há pois um controle possível da presença 
dessas substâncias poluidoras com a limitação do 
despejo de esgotos domésticos no meio ambiente. 
Nosso argumento se reforça mais ainda pela con-
fi rmação da escassez crescente do recurso água 
potável em todo o planeta, mais especialmente 
em nossa gigantesca metrópole, e pelo preço a ser 
pago por todos para a sua reposicão, seja tirando 
água de outras cidades, de outras bacias, como já 
fazemos com Jundiaí, Campinas e Piracicaba, seja 
dessalinizando a água do mar e transportando-a 
serra acima.

2.12 Como estudar e defi nir mudanças de zoneamento?
A Política de Desenvovimento Urbano não é 
um instrumento para fazer tais estudos, pois é pelo 
Plano Diretor que o zoneamento deve ser defi nido. 
Hoje, tanto a primeira Lei n. 13.430/02 chamada 
de Plano Diretor (mas que no nosso entender pelo 
seu conteúdo é a Política de Desenvolvimento Ur-
bano orientadora do mesmo) como a segunda lei 
também aprovada na gestão Marta Suplicy, que é a 
Lei n. 13.885/04, defi nem o zoneamento, caben-
do à primeira defi nir os seus conceitos básicos. No 
entanto, esses conceitos foram revisados em mui-
tos pontos, inclusive na defi nição de tipos de zona, 
como ocorreu com as zonas industriais extintas 
praticamente na primeira com o conceito de Zonas 
Industriais em Reestruturação (ZIR), pelas quais as 
indústrias seriam induzidas a sair ou a não entrar, 
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pela valorização produzida em função da possibili-
dade de nelas serem implantados empreendimen-
tos imobiliários residenciais e de escritórios, além 
de comércio e serviços inclusive centros de compra 
(shopping centers). Na segunda Lei n. 13.885/04, 
percebeu-se a perda enorme para a cidade que se-
ria causada pela ausência de indústrias de maior 
porte, que precisam de grandes terrenos e de baixo 
custo e por isso foram as mesmas retomadas nessa 
segunda lei, como Zonas Predominantemente In-
dustrais (ZPI), pelo seu artigo n. 19. A Legislação 
de Uso e Ocupação do Solo, que é a de zoneamento, 
está defi nida distribuindo no território os tipos de 
zona criados pela primeira lei e revisados pela se-
gunda. Isto é, defi nindo onde é aplicado cada tipo 
de zona, inclusive o Sistema de Áreas Verdes, que 
não são conceituadas como tipos de zona mas no 
fundo elas o são. Esses tipos de zona são assim de-
fi nidos onde vão atuar com seus perímetros e com 
os seus parâmetros na Lei n. 13.885/04, especial-
mente através dos Planos Regionais. A nosso ver, 
com ênfase excessiva no nível local, em detrimento 
do nível do conjunto da cidade. As questões relati-
vas ao conjunto da cidade acabam perdendo foco e 
força, como, por exemplo, no encaminhamento da 
solução dos macroproblemas de congestionamentos, 
enchentes, perda dos mananciais e de saneamen-
to básico. Mesmo a questão da habitação popular, 
onde se deu o importante avanço da defi nição de 
áreas com destinação preferencial para a habi-
tação popular, através dos quatro tipos de ZEIS, 
as estratégias conducentes ao repovoamento do 
centro parcialmente abandonado, ou de redução 
da periferização, fi caram obscurecidas. Quando se 

pretende uma mudança pontual do zoneamento 
em determinada rua, ou mesmo num trecho dela, 
é natural que não apenas os interessados diretos, 
por serem moradores ou proprietários dos imóveis 
nela situados, mas também os vizinhos às ruas 
próximas, se mobilizem para defender seus inte-
resses. Desse modo, a decisão sobre a conveniência 
ou não da mudança solicitada nunca é passível de 
ser resolvida por si só. Deve ser considerada uma 
região de infl uências dessa mudança. Por isso, o 
Plano de Bairro, ao considerar no mínimo o con-
junto do loteamento ao qual a via considerada 
pertence, à luz dos Planos Regionais, propicia o 
ambiente adequado para um debate civilizado en-
tre partes eventualmente confl itantes e para que o 
poder público, seja ele o Executivo ou o Legislati-
vo, possa concluir qual interesse deva predominar 
quando não houver consenso, isto é, a maioria em 
favor de determinada posição. Existindo um car-
dápio de tipos de zona claramente formulado, será 
mais fácil para o cidadão se posicionar sobre qual 
é o da sua preferência. Propomos instituir tal car-
dápio na Política de Desenvolvimento Urbano, que 
entendemos seja a Lei n. 13.430/02. Há ainda que 
se considerar os conceitos relativos à “comunida-
de protegida”, que busca defi nir volume e tipo de 
tráfego adequados para cada via. Além disso, é pre-
ciso sempre, e cada vez mais, considerar a capaci-
dade de suporte do sistema de circulação da região 
para se avaliar o acréscimo de viagens que o novo 
zoneamento vai produzir, comparado com o atual. 
Para isso, é imprescindível que essa capacidade de 
suporte do sistema de circulação seja determina-
da por estudos técnicos como os formulados pelo 
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artigo n. 212 da Lei n. 13.430/02 e pelos artigos 
mais detalhados quanto ao método que são os de n. 
199 a 201 da Lei n. 13.885/04. Estes estudos ainda 
não foram apresentados pela Prefeitura. Na verdade, 
são devidos desde a aprovação da Lei n. 13.430/02, 
que os exigiu já para a formulação da segunda lei a 
n. 13.885/04, no que não foi atendida, embora 
quem o exigiu para o Poder Executivo realizar foi 
quem não os produziu naquela mesma gestão. Ain-
da quando for o caso, deverá ser feito estudo de im-
pacto de vizinhança conforme defi nido no Estatuto 
da Cidade e pela mesma Lei n. 13.430/02, em seu 
artigo n. 257, e também por Estudo de Impacto Am-
biental previsto pelo artigo n. 256, também quando 
for o caso, previsto pela mesma lei.

2.13 É possível registrar uma empresa com o endereço de 
sua casa?
Na verdade, você morando e tendo escritório na 
mesma edifi cação confi gura uso misto e é possível 
legalmente ser assim nas zonas mistas e nas zonas 
de centralidade polar e linear. Não é permitido ape-
nas nas Zonas Estritamente Residenciais (ZER), 
mas que correspondem a uma pequena parte da 
cidade, cerca de 5% de sua área. 

2.14 A desobediência à lei impossibilita o planejamento da 
cidade?
Sim, porque, quando se planeja a cidade, defi ne-
se onde as atividades podem fi car pela lei de zone-
amento, assim como que intensidade ou densida-
de se pode ter. Deve-se também, como há muito 

tempo se pleiteia, mas ainda não se conseguiu, 
defi nir um sistema de transporte com capacidade 
para suportá-las, através do cálculo da capacidade 
de suporte do sistema de circulação. Só o plane-
jamento obedecido, no que se refere à densida-
de de uso do solo e à capacidade de suporte do 
sistema de circulação de forma coerente entre si, 
é que salvará a cidade do estrangulamento cres-
cente que nos sufoca pelos congestionamentos. 
Quando se constrói mais do que a lei permite e 
depois se anistia, tira-se o direito de outro poder 
construir, premiando quem desobedece à lei. Esse 
“prêmio” acaba por aumentar o desequilíbrio ur-
bano que nos sufoca. Por isso, tais anistias são an-
tissociais e só devem ser aceitas para cidadãos de 
baixa renda que têm muita difi culdade sociocul-
tural de entender os benefícios do planejamento 
urbano, mas que com o tempo poderão entendê-
lo, com os currículos escolares, estudando o meio 
urbano onde as crianças vivem, através do concei-
to de Cidade Educadora e através dos Planos de 
Bairro que pormenorizam os Planos Regionais, 
conforme estabelesce o artigo n. 278 da Lei n. 
13.430/02 e retomado com aprofundamento de 
sua formulação pela Lei n. 13.885/04, em seus 
artigos n. 42 a 44.

2.15 É conveniente defi nir os limites de cada bairro antes 
de fazer seus Planos de Bairro?
Não. Só uma análise caso a caso de cada distrito com 
todas as suas vilas, que correspondem a seus lotea-
mentos de origem, torna possível se defi nirem não 
os limites das vilas, que coincidem sempre com os 
loteamentos de origem, mas os limites das unidades 
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ambientais de moradia ou unidades de vizinhança, 
que permitem defi nir as “ilhas de tranquilidade” de-
sejadas pela maioria. Estas, quando o loteamento for 
muito grande, os subdividem. Quando os loteamen-
tos são pequenos, com poucas quadras, ou os lotes 
são resultado de um simples desmembramento sem 
abertura de vias aproveitando vias ja existentes, é 
preciso agregá-los para termos uma unidade de vi-
zinhança. Desse modo, o conceito-chave passa a ser 
o de “unidade ambiental de moradia”, constituindo, 
na maioria das vezes, por desejo de seus moradores, 
“ilhas de tranquilidade”. Dito de outro modo, a iden-
tidade de cada cidadão está com seu loteamento de 
origem, que compõe uma história na sua formação, 
a qual produz raízes nos seus moradores, que vão 
assim se identifi cando com seu local de moradia. O 
Plano de Bairro deve respeitar essas histórias, mas 
ao mesmo tempo deve introduzir o conceito urba-
nístico de “ilhas de tranquilidade”, por ser o mesmo 
enquanto ambiente urbano desejável pela grande 
maioria dos cidadãos de São Paulo, como atestam 
diversas pesquisas de opinião e mesmo votações for-
mais no âmbito de Planos de Bairro já elaborados.

2.16 Como deve ser considerado o fenômeno da ilha de 
calor urbano e outras vulnerabilidades ambientais no 
Plano Diretor?
Devemos introduzir a identifi cação das vulnera-
bilidades ambientais como parte do zoneamen-
to ambiental que foi previsto para 2 anos, após a 
sanção da Lei n.13.885/04. No entanto, ao não ter 
sido elaborado, foi nela repetido no seu artigo n. 
261, juntamente com a revisão da lei municipal de 

parcelamento do solo. Esta é a Lei n. 9.413/81 da 
Gestão Reynaldo de Barros. Lei essa que está man-
tida em vigor. Ao propor o zoneamento ambiental, 
o Poder Executivo deverá incorporar contribuições 
do INPE, do EAGE da USP, e do IPT, através da 
FAPESP, que estão elaborando um mapa das vulne-
rabilidades ambientais da região metropolitana da 
cidade de São Paulo, indicando as regiões mais vul-
neráveis em função dessas alterações climáticas de 
ordem global e local. Inclusive tem a ver quanto a 
essas questões com uma verticalização desregrada, 
por falta dos cálculos da capacidade de suporte do 
sistema de circulação e das condições ambientais.

2.17 Quais as condições urbanístico-ambientais a serem con-
sideradas para a obtenção de um corredor de trans-
porte coletivo por ônibus ou VLT de qualidade?
Depende do projeto, o qual depende fundamen-
talmente da largura da via onde será implantado. A 
degradação que ocorreu na Av. Santo Amaro decor-
reu da largura insufi ciente dessa avenida para nela 
conviverem a faixa exclusiva dos ônibus, as baias 
dos terminais, as faixas para os demais veículos e 
ainda calçadas para pedestres. Depende também 
da qualidade do mobiliário urbano implantado, as-
sim como da qualidade dos ônibus. Desse modo, 
para avaliarmos se um corredor de ônibus vai dar 
certo, não apenas como sistema de transporte de 
passageiros, mas também como indutor de uma 
qualifi cação urbana, temos que ter em mãos um 
pré-projeto ou projeto básico que inclua não ape-
nas a largura da via, mas também a proporção dos 
edifícios vizinhos e seus usos para que consigamos 
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avaliar o impacto ambiental do mesmo. Questão 
adicional refere-se à posição do corredor na pista 
carroçável: se do lado direito junto à calçada ou do 
lado esquerdo da pista junto ao canteiro central. 
Defendemos sua implantação junto da calçada, para 
que o ponto dos ônibus contribua para a vitalização 
da calçada como ponto de encontro, isto é, de conví-
vio social e assim do comércio e serviços lindeiros. O 
ponto de ônibus no canteiro isola o cidadão expec-
tante ou chegante do transporte coletivo da cidade 
enquanto espaço de convívio entre pessoas, o seu 

principal papel. Transforma o sistema de transporte 
coletivo em mero canal de escoamento de pessoas. 
Um “não lugar”, como defi nido pelo antropólogo 
francês Marc Augé, ou um lugar urbanisticamente 
estéril. Podendo ser ativadores, por que torná-los 
estéreis? Um desespero técnico para fazer “a cida-
de andar”, supondo-se que corredores à esquerda 
da pista andarão um pouco mais rápido, não pode 
ser justifi cativa para destruir a principal qualidade 
que uma cidade deve oferecer, entendida como um 
espaço de rico convívio humano. Uma via esteriliza-
da como oferta de comércio, serviços e convívio hu-
mano, pelo fl uxo não bem planejado de veículos, é o 
que de pior uma via urbana pode ser. Nesse sentido, 
a avenida Santo Amaro é o exemplo clássico do que 
pode acontecer com outras vias de nossa cidade.

2.18 O que é uma cidade compacta sustentável?
Uma cidade compacta ecologicamente sustentá-
vel é aquela que equilibre diversos fatores, a saber, 
primeiro, a densidade de atividades com capacida-
de de suporte do sistema de circulação para abrigar 
as viagens produzidas pelas atividades nos vários 
modos de transporte, cuidando-se muito bem des-
sa dosagem para se obter a real predominância do 
transporte coletivo. Decorre dessa noção de equi-
líbrio entre uso do solo e transporte a seguinte 
consequência: para uma certa capacidade de um 
determinado sistema viário, a densidade equilibra-
da dependerá da proporção ou dosagem com que 
se utilizam essas vias entre o transporte coletivo 
e o individual. Isto é, quanto maior a proporção de 
transporte individual, maior o espaço viário para 

Corredores de ônibus devem levar em consideração largura da via 
e utilizar a pista da direita, afi m de incentivar o uso 

do espaço público (calçadas) pelo pedestre.
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transportar cada pessoa e, consequentemente, 
menor a densidade coerente com o sistema viário 
e vice-versa. Quanto a esse quesito, que exprime 
a relação entre densidade de uso do solo e capa-
cidade viária, a cidade será mais compacta quanto 
maior for proporcionalmente o uso do transporte 
coletivo. Um segundo fator a considerar nesse con-
ceito de compacidade é a proporção entre edifícios 
verticais e horizontais. Isto é, para um determina-
do total de metros quadrados construídos, que se 
fi xe tendo em vista o fator anterior, para obtermos 
a coerência com a capacidade de suporte do siste-
ma de circulação, a cidade será mais compacta e ao 
mesmo tempo mais permeável e com mais verde 
quanto maior for a proporção dos edifícios verti-
cais face aos horizontais. 

O urbanismo tradicional europeu optou nos 
seus centros históricos pelos edifícios horizontais 
na beira das quadras, com pátios internos em seus 
miolos, como pode ser visto em Londres e Paris. Já 
nos Estados Unidos da América do Norte, deu-se 
preferência para os edifícios verticais, resultando 
muitas vezes em espaços vazios em seu entorno. 
Pelo primeiro fator, a compacidade do tecido ur-
bano mais vertical ou mais horizontal é idêntica, 
mas pelo segundo fator a compacidade é maior no 
horizontal. Até por isso, nessa tipologia de com-
pacidade horizontal, associada à alta intensidade, 
permitida pelo transporte coletivo que produziu o 
tecido das áreas centrais de Londres e Paris, busca-
-se introduzir maior permeabilidade visual nessas 
cortinas de edifícios que se formam nas bordas das 
quadras, perfurando-as com aberturas de modo a 
interligar os pátios que se situam no interior das 

quadras com as vias que os rodeiam. Um terceiro fa-
tor correponde à proporção entre espaço construído 
pelo ser humano e espaço mais natural, com maior 
presença de vegetação e elementos aquáticos. Essa 
proporção depende fundamentalmente do segun-
do fator, podendo se afi rmar que, quanto maior a 
verticalidade dos prédios, maior poderá ser a pro-
porção destes elementos mais naturais entre eles. 
A problemática das mudanças climáticas em curso 
nos impulsiona a repensar as qualidades ambien-
tais decorrentes dessas tipologias urbanísticas em 
termos de aumento ou diminuição da temperatu-
ra ambiente por irradiação da energia produzida 
pela insolação sobre a superfície das edifi cações, 
esquentando-as. E nos leva também a considerar 
a absorção de CO2 por conta do crescimento dos 
vegetais pela fotossíntese e redução da tempera-
tura ambiente, em decorrência da absorção dessa 
energia solar por essa vegetação. Outro fator im-
portante refere-se à quantidade de água utilizada, 
tanto na construção como na manutenção da edifi -
cação, devendo-se buscar uma redução do seu uso e 
também do seu reuso. Igualmente, no uso das tec-
nologias para a produção do meio ambiente, deve-
-se levar em conta o gasto e o tipo de energia para 
implementá-la, especialmente se for uma fonte de 
energia renovável ou esgotável. Da mesma forma 
deve-se considerar o gasto energético na manuten-
ção das atividades nesse espaço construído. Outro 
fator ainda a considerar é a possibilidade ou não 
da reciclagem ou reutilização dos diversos mate-
riais, quando da desmontagem ou demolição das 
edifi cações, para que sejam substituídas por outras 
mais efi cientes do ponto de vista ambiental, dada a 
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rápida evolução tecnológica. Há uma pressão cres-
cente da sociedade como um todo para evoluirmos 
para um desenvolvimento sustentável. Conclusão: 
a melhor cidade compacta sustentável será aquela 
que reduzir seus gastos de energia e de água, como 
também a produção de gases de efeito estufa am-
pliadores da temperatura do planeta, que por sua 
vez produzem mudanças climáticas previstas e que 
são catastrófi cas.

Aplicando-se esse conceito em São Paulo, de-
vemos buscar esses pontos de equilíbrio ao lon-
go do tempo que temos pela frente, medidos em 
décadas, pois esta é a unidade de medida para as 
mudanças estruturais que são necessárias introdu-
zir, redirecionando seu crescimento nas próximas 
2 ou 3 décadas pelo menos. O horizonte de tempo 
de uma única década adotado pelo chamado Plano 
Diretor é insufi ciente, se quisermos obter trans-
formações estruturais. E serão elas que possibili-
tarão alcançarmos um dia, na realidade, o conceito 
de Cidade Compacta ecologicamente equilibrada. 
Uma cidade compacta, porém equilibrada, evitará 
um crescimento horizontal por áreas montanho-
sas de ocupação cara ou geologicamente perigosa 
(Cantareira ou, na zona leste, na divisa com Fer-
raz de Vasconcelos, o Parque São Rafael). Ou não 
tão perigosas, mas constituindo mananciais de água 
(Billings e Guarapiranga) ou em várzeas como a do 
Rio Tietê. Evitando-se a dispersão horizontal, re-
duziremos as distâncias a percorrer e, portanto, os 
gastos em energia e a redução na produção de gases 
de efeito estufa. E, se adotarmos as tipologias urba-
nísticas adequadas, saberemos controlar a irradia-
ção proveniente das superfícies esquentadas pelo 

solo. Saberemos também repovoar o centro com a 
utilização de um espaço construído e subutilizado 
devido ao seu esvaziamento causado pelos conges-
tionamentos e pelo alto preço da terra. Combater a 
especulação imobiliária é uma diretriz importante 
para reequilibrarmos os fatores mencionados. O 
desafi o que se nos apresenta, de dar sustentabili-
dade às grandes metrópoles do planeta, gerando as 
regiões urbanas, onde se constroem os maiores ar-
tefatos jamais produzidos pelo ser humano, muito 
maiores que a Muralha da China, passa pela busca 
dos referidos equilíbrios.

2.19 É a Política Educacional Estratégica? 
É hoje posição unânime entre os educadores conferir 
uma especial importância a uma educação continua-
da ao longo da vida do cidadão. Não se trata apenas 
de uma atualização profi ssional necessária às mu-
danças de técnicas gerenciais e de processos produ-
tivos na sociedade contemporânea. Trata-se também 
da necessidade de habilitar o cidadão a compreen-
der o mundo que o cerca, nas suas variadas escalas 
de tempo e território, conforme se transformam as 

< 
ht

tp
:/

/w
w

w
.e

dc
it

ie
s.

or
g/

>

CMSP_PDE_P4-1.indd   110 09.09.11   04:32:35



Capítulo 2 | Questões específi cas relativas à PDU

111

nações, no seu interior cada vez mais urbanizado, 
as cidades. No caso do município de São Paulo, qua-
se 100% urbano, enquanto localização das mora-
dias, deve por isso a educação referir-se à própria 
cidade como educadora. O movimento “cidades 
educadoras” nasceu em Barcelona no início da dé-
cada de 1990. Devemos, por isso, através de uma 
política transversal estratégica, introduzir esta 
importante diretriz qualifi cadora dos habitantes 
de São Paulo e, desse modo, propiciadora de uma 
capacitação educacional que dará ao cidadão e à 
cidadã condições mais adequadas para exercerem 
suas liberdades e potenciais de vida. Não podemos 
nos esquecer que, nesse contexto de pensarmos as 
condições de desenvolvimento socioeconômico, 
sempre se valoriza o papel da educação em vários 
países, como na Coreia do Sul nos últimos 30 anos. 
Por isso, no contexto do desenvolvimento urbano, 
é estratégico atribuir um papel relevante à política 
educacional, tanto a formal como a informal. Sen-
do assim, ela se transforma numa política trans-
versal chave, ao contribuir para tornar o cidadão 
mais consciente de seu papel, fazendo com que ele 
se torne mais colaborativo e contributivo na busca 
de um desenvolvimento sustentável.

2.20 Circulação, zoneamento e habitação, tem a ver uma 
coisa com outra?
Sim. Não se pode defi nir zoneamento sem se ter 
defi nido um Plano de Circulação ou de Mobilida-
de Urbana, que inclua obviamente os transportes 
coletivos. É ele que vai defi nir a capacidade da área 
de suportar as atividades a serem permitidas ou 

não pelo zoneamento. Quando se quer aumentar 
as moradias conhecidas pela sigla R na legislação 
urbanística, ou qualquer outro tipo de atividade 
não residencial conhecida pela sigla NR nessa le-
gislação, de novo o zoneamento é um instrumento 
mais adequado. Se for para aqueles que podem pa-
gar valores do mercado imobiliário, o zoneamento 
ordinário das zonas mistas, das zonas de centrali-
dades ou das zonas estritamente residenciais, é a 
resposta. Se for habitação popular, para habitações 
novas, as zonas ZEIS-2 e ZEIS-3; para regulariza-
ção de habitações existentes as zonas apropria-
das são as ZEIS-1. Nos mananciais são as ZEIS-4. 
Quando se defi ne a localização de habitações pelo 
zoneamento, indica-se também o local de saída das 
viagens daquela família indo para o trabalho, indo 
para o lazer, indo para a escola. Por isso, quando 
se pensa em habitação, de novo temos que pensar 
em capacidade de transporte, ou seja, de circula-
ção, para garantir a necessária mobilidade urbana. 
Por sua vez, a capacidade de suporte é totalmente 
dependente da proporção entre transporte privado 
e coletivo no uso das vias. Desse modo, não bas-
ta, como fez a Lei n. 13.430/02, defi nir “n” vias 
a mais a serem construidas, sem se defi nir a pro-
porção de seu uso entre automóveis e transporte 
coletivo. Esta dosagem modal, como chamada pelos 
técnicos, é obtida por outros meios que não apenas 
a simples oferta das vias. Essa proporção vai de-
pender daquela existente entre oferta de transpor-
te público e oferta de transporte privado e, mais 
ainda, vai depender da preferência do cidadão pelo 
transporte privado ou coletivo. E essa preferência, 
por sua vez, pode e deve ser induzida por políticas 
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públicas, como já ocorre entre nós com o rodízio, e 
tudo indica deverá ocorrer com o pedágio urbano, 
que substituirá o rodízio, facilmente driblado por 
um segundo carro, cada vez mais fácil de adqui-
rir. Essa integração entre o Plano de Uso do Solo, 
o Plano de Circulação e Transportes e o Plano de 
Habitação, embora exigida pela primeira lei em seu 
artigo 6º para ser obtida até 30 de abril de 2003, 
não foi efetivada. Mesmo com a elaboração, nesse 
ano de 2003, do projeto de lei que resultou na Lei 
n. 13.885/04, continuou essa importante e fun-
damental integração sem ser elaborada. Ela ainda 
não foi feita, pois a segunda lei só defi niu com toda 
clareza o Plano de Uso do Solo e, no que se refere 
ao Plano de Circulação e Transportes, apenas listou 
obras viárias, linhas de metrô e terminais sem arti-
culação entre si, e principalmente sem articulação 
com o Plano de Uso do Solo e com o Plano de Habi-
tação e sem nenhuma defi nicão de dosagem modal 
a ser buscada, a não ser a genérica afi rmação que 
defi ne a diretriz de se dar prioridade ao transporte 
coletivo. Sem dosagem modal, não há como defi nir 
capacidade de suporte, como já argumentado. O 
mesmo sistema viário terá diferentes capacidades 
de suporte dependentes da proporção com que se 
utilize o transporte coletivo ou o individual. Essa 
integração mínima e básica já havia sido exigida, 
como vimos, pela Lei n. 13.430 em 2002, para que 
fosse cumprida em 2003, e até agora (2010) ainda 
não foi realizada. Uma vez feita é que teremos o 
núcleo básico de um Plano Diretor propriamente 
dito, minimamente completo. 

2.21 Qual a importância de um Plano de Habitação Popular?
Se nos dispusermos a realmente dar uma solução 
mais completa para a eliminação do defi cit, acumula-
do por décadas, de habitações dignas e que continua 
se reproduzindo, temos que comparar o ritmo do 
crescimento do problema ano a ano com o ritmo do 
crescimento da solução. Se o ritmo da solução não 
for maior que o do problema, este defi cit persistirá. 
Em 2002 a Lei n. 13.430 cobrou no artigo 6º esse 
Plano para 2003. Nenhum Plano ofi cial foi aprovado 
por lei e nem mesmo completado com todos os seus 
ingredientes previstos na mesma Lei n. 13.430/02 
em seu artigo n. 81, que se refere especifi camente 
ao conteúdo básico de um Plano Municipal de Ha-
bitação. Dada a diversidade da demanda, o Plano 
Municipal de Habitação Popular deve abranger uma 
diversidade de tipologias urbanísticas e arquitetô-
nicas para atendê-las adequadamente. Também o 
repovoamento da área urbanizada central – de onde 
moradores de rendas médias e altas estão saindo por 
vontade própria, escapando dos congestionamentos, 
ou de onde moradores de renda baixa são expulsos 
pelo preço do aluguel ou da aquisição da moradia – é 
tema fundamental a ser cuidado por esse plano. A 
tipologia adequada para esse fi m será a de densida-
de elevada para tirar o máximo proveito dos lugares 
onde se instalem, ao mesmo tempo em que diluem o 
preço do terreno por um número maior de unidades 
de moradia. O subsídio que esta solução exige deve-
rá considerar as economias em equipamentos urba-
nos e comunitários já existentes e com capacidade 
ociosa. Estudo, a propósito, foi elaborado no âmbito 
de um cálculo preliminar da capacidade de suporte 
do sistema de circulação em relação ao zoneamento 
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do municipio de São Paulo pela Secretaria de Trans-
portes Metropolitanos em convênio com a Prefeitu-
ra de São Paulo. Foi publicado no livro denominado 
Montagem de um Cenário Equilibrado para o Desenvol-
vimento Urbano de São Paulo através de uma estratégia 
combinada de transporte e uso do solo, em seu capítulo 
VII “Implicações na política habitacional”. Por esse 
estudo, as economias de custos de urbanização, que 
são obtidas com a localizacão central das habitações 
populares, foram calculadas como expressivas, re-
sultando um subsídio necessário de apenas cerca 
de R$ 16.000,00 por unidade habitacional. Técnicos 
da CDHU de grande experiência foram os que de-
senvolveram esse trabalho. A solução por mutirão 
nesses casos é bem difícil de ser praticada, embora 
existam experiências no mundo todo de produção 
por mutirão a partir de estruturas de pilares e lajes 
produzidas por construtoras. A solução por mutirão 
deve ser preservada em razão dos custos públicos 
mais baixos de produção da moradia social. Será uti-
lizado mais frequentemente para moradia de poucos 

pisos, onde o uso da técnica do mutirão é mais com-
patível. O processo de produção habitacional por 
autoconstrução e auxiliado pelo poder público deve 
ser mantido, embora corresponda à exigência de um 
sobre-esforço do cidadão, enquanto o mesmo não 
tiver condições de obter no mercado imobiliário, e/
ou por oferta subsidiada do poder público, a sua mo-
radia digna. A periferização está muito associada a 
autoconstrução. Embora devamos realizar um gran-
de esforço para reduzi-la, o controle e a redução do 
preço de acesso ao solo urbano constituirão a variá-
vel-chave para conseguirmos atingir esse objetivo. A 
oferta pública e privada de moradias populares que 
não estimulem essa periferização formarão a outra 
variável relevante a ser considerada.

2.22 É recomendável ocupar áreas de terreno embaixo de 
linhões?
Não. Os linhões geram campos eletromagnéti-
cos que podem produzir doenças, dentre elas um 
tipo de câncer chamado leucemia. Embora muitos 

Conjunto habitacional Sabesp I, em Heliópolis, projetado pelo arquiteto Ruy Ohtake.
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argumentem que não está provada essa causa de 
doenças, muitos países, justamente os mais adianta-
dos como os escandinavos, defi niram regras de não 
ocupação, não apenas embaixo dos linhões, como nas 
redondezas numa certa distância. Aqui no Brasil, mui-
tos movimentos sociais ambientalistas defendem uma 
maior restrição a ser aprovada por lei. Em Porto Alegre 
avançou-se mais do que em outras cidades brasileiras 
nessa direção. Entendemos que no mínimo não deve 
haver moradia embaixo dos linhões. Apenas atividades 
temporárias como hortas devem ser admissíveis, mes-
mo assim com algum risco para aqueles que cuidarem 
permanentemente delas. As providências para impedir 
estas ocupações de moradias devem ser cobradas da 
fi scalização de uso do solo e por uma concientização 
ambiental crescente, especialmente através do concei-
to de “cidade educadora” nos currículos escolares.

2.23 Quando fi nalmente teremos implantada rede de esgo-
to em toda a cidade, incluindo seu tratamento?
Finalmente, no início do ano de 2009, a Câma-
ra Municipal de São Paulo aprovou uma lei dan-
do um prazo para o Poder Executivo Municipal 
elaborar um Plano de Abastecimento de Água 
e Tratamento de Esgoto para todo o município, 
para obediência pela SABESP, como condição para 
manutenção da concessão para que opere esses 
sistemas de água e esgoto. Em fevereiro de 2010, 
tal plano começou a ser elaborado, devendo fi -
car pronto em poucos meses. Com ele em mãos 
caso seja pormenorizado por distrito e por bairro, 
poderemos ter resposta específi ca para cada um 
deles na cidade. 

2.24 Como retirar famílias para implantar parques lineares?
Existem duas modalidades, uma obrigatória, me-
diante desapropriação, e outra voluntária, mediante 
adesão e transferência do direito de construir. No se-
gundo caso, é o próprio morador que, por vontade pró-
pria, sai da área do manancial para ganhar um bônus, 
que propomos seja de 30% do seu direito de construir. 
No primeiro caso, o poder público tem adotado posi-
ção correta de oferecer moradia substituta, como está 
ocorrendo no momento pela implantação do parque 
linear Várzea do Tietê, no Jardim Romano, antigo Jar-
dim Pantanal. A localização da moradia substituta tem 
sido feita de modo a não fi car distante da localização 
da moradia original. No Plano de Bairro de Perus, co-
locamos uma regra a ser aprovada por lei, que confere 
este direito a quem tenha que ser desapropriado, para 
implantação de equipamento urbano ou comunitário. 
O parque linear é um equipamento comunitário. É de 
se destacar a lentidão que deverá ocorrer na implanta-
ção dos parques lineares, caso só a modalidade da ade-
são voluntária seja implementada. Essa lentidão está 
associada à dispersão decorrente no território, com 
terrenos com ou sem edifi cações sendo recebidos pelo 
poder público. Este, com suas precárias ferramentas 
institucionais de fi scalização, fará com que tais imóveis 
se tornem alvo de invasores, por estarem dispersos 
enquanto não se juntam em áreas minimamente ade-
quadas para constituir pequenas áreas verdes de uso 
público e por isso por ele cofi scalizadas, no aguardo 
da formação paulatina do parque linear cada vez mais 
completo. Recomenda-se por isso a revisão da estraté-
gia pensada para a sua implementação, devendo esta 
recomendação estar prevista na Política de Desenvol-
vimento Urbano orientadora do Plano Diretor.
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2.25 Por que os Conselhos das Subprefeituras ainda não 
foram implantados?
Para muitos vereadores, tais conselhos compe-
tirão com seus mandatos na intermediação das 
soluções para cada bairro. Além do mais, existem 
difi culdades jurídicas para implementá-los.

2.26 Como atender à demanda por moradia digna?
O atendimento de demanda por moradia digna é 
o principal objetivo do Plano Municipal de Habi-
tação, que deverá ser debatido em conjunto com o 
Plano de Uso do Solo e com o Plano de Circulação 
e Transportes, como previsto pelo artigo 6º da 
Lei n. 13.430/02 e ainda com o de Saneamento 
Básico, quando da revisão da Lei n. 13.885/04, 
que inclui normas gerais de zoneamento e os Pla-
nos Regionais, que deverão compor o verdadeiro 
Plano Diretor. Mas o que é moradia digna? A de-
fi nição vai variar conforme o padrão de renda do 
cidadão ou de sua família, mas  há consenso na 
sociedade brasileira, segundo o qual não é digno 
um cidadão morar em área de risco. Já não é tão 
claro defi nir um padrão de iluminação e ventilação 
natural. Outro consenso é quanto à segurança da 
edifi cação. No entanto, essa mesma segurança 
que se aceita é para que uma casa se mantenha 
de pé sobre suas fundações. Porém, não há exi-
gência de que suporte terremotos. Desse modo, 
uma casa para, ser considerada digna, ao menos 
na citada situação de risco, dependerá de uma de-
fi nição social. No que se refere ao bairro, o padrão 
urbanístico do mesmo depende de qual largura, 
declividade, tipo de pavimento, arborização, com 

calçadas mais largas ou mais estreitas, iluminadas 
ou não, com galerias de águas de chuva ou não, 
com infraestrutura de água e esgoto ou não, com 
praças e parques ou não, para serem aceitáveis ou 
não. É muito fácil buscar um padrão internacional 
como referência, como por exemplo, que o verde 
mínimo por habitante deve ser de 12m2, um su-
posto padrão da ONU. No entanto, tal modo de 
raciocinar pressupõe uma uniformidade cultural 
que na verdade no Brasil não existe. O padrão da 
ONU é um valor anglo-saxão, bem diferente dos 
valores culturais dos povos que habitam a região 
do Mediterrâneo, em que o verde aparece mais 
em vasos e pequenas superfícies e muitas vezes 
condicionados a terem formas geométricas. 

Uma questão associada à existência de parques 
e áreas verdes e da própria vegetação ao longo da 
rua é sobre quem deve cuidar dos mesmos. A posi-
ção mais comum é que se trata de um dever do po-
der público e para isso se pagam os impostos. No 
entanto, dados os defi cit gigantescos que a cidade 
de São Paulo apresenta de um lado, e, de outro, 
as despesas relativamente baixas para a manu-
tenção destes espaços verdes, e dado ainda que 
existe até o hobby de pessoas que gostam muito 
do verde e se dispõem a usar seu tempo livre para 
cuidar dos mesmos, poderemos com isso ampliar 
muito o verde em nossa cidade. Mesmo nas ruas 
muito estreitas, que nem calçada conseguem ter, 
é possível num pequeno buraco junto à parede da 
casa, supostamente encostada na calçada, plan-
tar uma hera, que subirá pela parede, verdejando 
o espaço da rua na parede vertical, portanto, sem 
ocupar o espaço urbano na horizontal. Uma bela 
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iniciativa é aquela de muitos cidadãos colocarem 
orquídeas nas árvores e nos muros dentro e fora 
das casas, nesses casos em frente delas. Uma 
campanha pública bem orientada nesse sentido 
tornará muito mais verde nossa cidade.

2.27 Como compatibilizar a legislação estadual de prote-
ção aos mananciais, especialmente as leis específi cas da 
Guarapiranga e Billings, com as normas municipais de 
zoneamento, para que se encaminhem com clareza as 
possibilidades de regularização fundiária na região?
Recomendamos a elaboração e aprovação de lei 
que determine as Políticas de Desenvolvimento 
Urbano, o embrião do verdadeiro Plano Dire-
tor, que defina as diretrizes para a preparação 
de normas municipais a serem compatibilizadas 
com as Leis Específi cas da Guarapiranga e Billings 
no capítulo que trate da Macrozona de Proteção 
Ambiental.

2.28 Como saber se um programa de construção de mora-
dias populares vai incluir uma demanda específi ca para 
um determinado grupo de famílias?
Essa definição passa por uma sequência de três 
níveis. O primeiro é o da Política de Habitação 
para o município como um todo. O segundo pas-
sa pela definição de um Plano de Habitação que 
envolva os níveis federal, estadual e municipal. 
Este plano, porém, deve destacar as demandas 
para cada uma das Subprefeituras e, se possível, 
por distrito, para permitir que cada um saiba 
para qual área se destinam os recursos para a 
construção de moradias. Enquanto não houver 

plano habitacional com esse nível de detalhe, 
ficar-se-á dependente dos Planos Plurianuais 
da Prefeitura, que respondam às metas exigidas 
por Lei Orgânica e Planos de Governo de cada 
gestão definidos no seu início. Desse modo, e 
segundo recomendação que estamos fazendo, 
será nas audiências públicas organizadas pelo 
Poder Legislativo, para debater o orçamento 
plurianual a partir das diretrizes orçamentá-
rias e também debater o orçamento anual, que 
entendemos deva ter um nível centralizado nos 
gastos públicos para o conjunto do município, 
um nível macrorregional para as macrorregiões 
centro, norte, sul, leste, oeste, e um nível para 
as Subprefeituras. Estas três instâncias de deba-
te e assessoramento ao Poder Legislativo devem 
permitir ao cidadão, especialmente o organizado 
em entidades que o representem (como as dos 
movimentos pró-moradia), saber e com isso par-
ticipar das decisões que lhe digam respeito dire-
ta ou indiretamente. 

O Plano Habitacional deve distinguir as vá-
rias faixas de renda, usualmente subdividida 
nas faixas de 0 a 3 salários, 3 a 5 salários, 5 
a 10 salários e mais que 10 salários míni-
mos. A dificuldade principal para a implemen-
tação de um programa habitacional de mo-
radias novas está na obtenção de terrenos, 
especialmete quando tratamos do município de 
São Paulo, onde estão cada vez mais escassos e 
mais caros. Daí a importância da definição de 
zonas especiais de interesse social destinadas 
a esse fim. Três tipos foram definidos: ZEIS-2, 
ZEIS-3 e ZEIS-4. As ZEIS-2 correspondem a 
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terrenos livres, as ZEIS-3 em geral a terrenos to-
tal ou parcialmente ocupados, algumas vezes até 
com edifícios verticais recicláveis, muitos deles 
subocupados. Estas ZEIS-3 têm sido localiza-
das nas áreas centrais da metrópole, enquanto 
as ZEIS-2 têm sido localizadas fora dessa área 
central. E as ZEIS-4 são localizadas nas áreas 
de proteção aos mananciais e terão regras pró-
prias para sua ocupação. As ZEIS-1, como todos 
sabem, buscam regulamentar assentamentos 
precários como favelas e assentamentos irre-
gulares. Não há nas ZEIS, em nenhum de seus 
tipos, qualquer definição quanto a que nível de 
renda se destina. O que se pode afirmar é que, 
quanto mais alto o preço de aquisição do terre-
no, e quanto menor a renda, maior terá que ser 
o subsídio a ser oferecido ao morador. Quanto 
mais central o terreno, mais cara provavelmente 
será sua aquisição. Quanto menor a faixa de ren-
da a ser atendida, maior será o subsídio e, com-
binando os dois fatores, poder-se-á dizer que os 
recursos públicos, que são escassos, atenderão 
menos. Esse fator pressiona para a verticaliza-
ção da habitação popular acima dos 5 pavimen-
tos para diluir estes custos. No entanto, na hora 
em que se introduzem elevadores em prédios de 
habitação popular, o custo do valor da taxa de 
condomínio aumenta, obrigando o poder públi-
co a também subsidiar o condomínio para faixas 
mais baixas de renda. O que acrescenta custos 
para a oferta de habitação popular nessas áre-
as mais centrais. Quem afirma, portanto, que as 
ZEIS não possibilitam o atendimento da faixa 
de 0 a 3 salários mínimos, não está defendendo 

algo verdadeiro, porém, pelo raciocínio apresen-
tado, percebem-se as dificuldades públicas em 
atender a esse direito do cidadão em áreas mais 
centrais da metrópole. No entanto, existem eco-
nomias públicas muito fortes (R$ 6.017,00 reais 
por unidade de moradia) na oferta de transporte 
e na oferta de equipamentos comunitários (es-
colas, creches, postos de saúde, hospitais), assim 
como de equipamentos urbanos (rede de água, 
esgoto, telefone, drenagem, iluminação pública), 
que não podem e não devem ser esquecidas. So-
bre isso, no trabalho desenvolvido pela Secreta-
ria de Transportes Metropolitanos do Governo 
Estadual, em convênio com a Prefeitura de São 
Paulo – que contém um cálculo preliminar da 
capacidade de suporte do sistema de circulação 
definido pelo PITU-2025, em relação ao zonea-
mento em vigor, de competência aplicativa da 
mesma Prefeitura de São Paulo –, no seu capítulo 
VII, foram avaliadas as ZEIS-3, no centro histó-
rico, e, na sua página 198, o mesmo foi calculado 
em R$ 17.311,00 por unidade de moradia, sendo 
que o subsídio para despesas condominiais tam-
bém foi considerado. O subsídio não parece tão 
grande porque realmente não é, quando se des-
contam as economias em custos de urbanização 
que uma localização central oferece em relação 
a uma localização periférica. Este desconto foi 
criteriosamenre calculado a partir de dados da 
CDHU, no que se refere aos custos de implan-
tação de moradias centrais e periféricas, como 
também foram consideradas as economias com 
o transporte que as localizações centrais pro-
piciam em relação às periféricas. E ainda foram 
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consideradas as economias decorrentes da utili-
zação de escolas com vagas ociosas centrais, que 
possibilitam redução de custos em relação às es-
colas novas que não precisam ser implantadas. 
Desse cálculo resultou um subsídio líquido de 
R$ 11.294,00 por unidade habitacional. Ou seja, 
R$ 17.311,00 – R$ 6.017,00 = R$ 11.294,00. 
Este estudo foi denominado Montagem e avalia-
ção de um Cenário Equilibrado para o Desenvolvi-
mento Urbano de São Paulo através de uma estra-
tégia combinada de transporte e uso do solo, e está 
disponível para exame na biblioteca da FAUUSP.

2.29 O orçamento participativo deve estar inserido no Pla-
no Diretor?
Para atender às demandas específicas como, 
por exemplo, a demanda habitacional, é impor-
tante que o orçamento seja debatido em audi-
ências públicas que podem ser realizadas pelo 
Poder Legislativo na sequência do recebimento 
da proposta orçamentária do Poder Executivo. 
Denominamos esse processo de Orçamento Par-
ticipativo. Nele se destacam os Planos de Bair-
ro na elaboração por distrito de um orçamento 
de todas as suas necessidades de investimento 
público e despesas de custeio decorrentes des-
ses investimentos, tanto para a população atual 
como para a população máxima futura ou de lo-
tação do tecido urbano. Dado o conjunto de tipo-
logias urbanísticas consideradas adequadas para 
o bairro, o citado plano de bairro constitui im-
portante instrumento de orientação para o cida-
dão discutir prioridades para as vilas onde vive,  

para o distrito em seu conjunto e mesmo para a 
cidade como um todo. Portanto, entedemos que 
o Plano Diretor deva conter os orçamentos rela-
tivos às suas metas a atingir. 

2.30 Como agilizar a aprovação de projetos?
Um dos modos para se obter essa agilização é co-
locar em lei regras claras autoaplicáveis que tor-
nem desnecessários os estudos de casos. A pró-
pria regra clara e autoaplicável já contém todos 
os elementos para o funcionário decidir se a soli-
citação é legal ou não. Para isso há que examinar 
as delegações de poder contidas na legislação em 
vigor. A Lei n. 13.885/04 contém normas gerais 
e específi cas para cada Subprefeitura, que são os 
Planos Regionais. A importância do exame das 
delegações de poder decorre do fato de que, quan-
do desnecessárias, são inconstitucionais, como já 
se provou com a lei que delegou poderes para o 
Executivo mudar o zoneamento através das cha-
madas Operações Interligadas, que não podem 
ser confundidas com as necessárias e importantes 
Operacões Urbanas. A ação de inconstitucionali-
dade foi promovida pelo Ministério Público Esta-
dual a partir de representação do Movimento De-
fenda São Paulo. Este caso chegou até ao Supremo 
Tribunal Federal, estabelecendo jurisprudência 
clara e fi nal sobre este assunto. Lembramos que 
só quando tais regras claras e autoaplicáveis não 
são passíveis de serem defi nidas em lei é que cabe 
o estudo caso a caso, para se defi nirem soluções 
sobre a legalidade ou não da solicitação feita pelo 
cidadão. 
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2.31 Qual a orientação básica da Política de Desenvolvi-
mento Urbano Orientadora do Plano Diretor?
Para salvar a vida humana no planeta, nas di-
versas versões de civilizações ou culturas etno-
gráfi cas, é importante desenvolvermos uma cons-
ciência dos danos que estamos causando nos 
equilíbrios ecológicos apresentados pela nature-
za, a ponto de tornar irreversível determinadas 
perdas, seja de biodiversidade, seja por depressão 
ou esgotamento dos estoques de determinadas 
substâncias. Sendo as cidades os locais onde esse 
processo se dá em maiores proporções, especial-
mente quando são imensas, como as metrópoles, 
mais premente se faz a necessidade dessa cons-
cientização coletiva. 

Nesse sentido, o foco especial deve ser dado 
para os seus macroproblemas. Os de São Paulo, 
basicamente quatro: 

1)  os congestionamentos que paralisam progres-
sivamente a vida social e econômica da cidade 
a partir de seu centro, levando até ao seu aban-
dono progressivo; 

2)  as enchentes que contribuem, pela quantida-
de de chuvas cada vez mais intensas, para essa 
mesma paralisia da mobilidade urbana e para 
a disseminação de doenças, já que os cursos 
d’água são esgotos a céu aberto; 

3)  a perda provável de mananciais que são pro-
gressivamente invadidos por urbanização, sina-
lizando sua perda em certo prazo, devido a um 
tipo específi co de poluição difusa do ambiente 
decorrente basicamente do uso crescente de 
veículos sobre pneus, contendo metais pesados 

Congestionamentos: efeito negativo causado pelo excesso de 
veículos acarreta grande perda para a economia do Município.

Enchentes: água contaminada dos esgotos pode provocar a 
disseminação de doenças perigosas.
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que são fortemente poluentes e não sendo ela 
controlável de alguma maneira, mesmo com a 
implantação de esgotos; 

4)  Para agravamento desses itens, a ausência de 
uma efetiva política habitacional que permita que 
os cidadãos deixem de morar nos mananciais, 
reduzindo a pressão para a sua urbanização, 
e também em áreas insalubres ou de risco su-
jeitas a enchentes e a desmoronamentos com 
perda de bens, mas especialmente de vidas. O 
entrelaçamento desses macroproblemas, como 
vimos, produzem uma perda progressiva de 
saudabilidade ambiental, infl uindo diretamen-
te nas condições de saúde de toda a população, 
e exigindo um esforço adicional, não apenas de 
prevenção, mas também de cura de doenças 
por intermédio do sistema público e privado de 
saúde. Esse mesmo inter-relacionamento dos 
macroproblemas contribui, de modo expres-
sivo, para o aquecimento global do planeta e 
para a redução da oferta de bens essenciais à 
vida como água potável e ar limpo.

O ambiente natural maciçamente transfor-
mado pelo ser humano através do espaço den-
samente construído, que é uma cidade, também 
é um desafio para a manutenção de uma saudá-
vel biodiversidade do planeta. E não só no que 
respeita a esse espaço construído propriamente 
dito, mas também em relação às demandas que 
seus habitantes fazem de água, alimentos e flu-
xos energéticos de variada natureza, para a ma-
nutenção de um estilo de civilização com níveis 
crescentes e preocupantes de consumo de bens 
de toda natureza. 
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Perda provável de mananciais: loteamento ilegal nas áreas de 
manancial provocam danos irreparáveis ao meio ambiente.

Áreas de risco: política habitacional integrada entre Estado e 
Município deve ser desenvolvida para resolver o problema.
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Avaliar estas questões, e saber até que ponto 
se poderá prosseguir nessa direção, é um imenso 
desafi o para a Sociedade do Conhecimento que es-
tamos construindo, especialmente com o impulso 
dado pelas novas tecnologias de informação. Com-
preender esses gigantescos artefatos humanos que 
são as cidades, para que não sejamos subjugados 
por seus problemas, é o que pretendemos pelo en-
gajamento num movimento de escala já planetá-
ria conhecido por Cidade Educadora. Sendo assim, 
tornam-se urgentes políticas transversais organi-
zadas segundo esses dois eixos: o da busca da re-
cuperação da saudabilidade ambiental do planeta, 
nele inseridas as cidades, e outro eixo que envolva 
uma política habitacional lato sensu, que inclua um 
ensino formal através de escolas de todos os níveis, 
desde o maternal até o superior, que se prolongue 
por toda a vida do cidadão, envolva ainda todos 
os tipos de mídia, especialmente e cada vez mais 
a telemática, e ainda por sua vez entrelace esses 
dois eixos. Na medida em que um seja constituído 
pela busca da saudabilidade e o outro pela busca de 
uma maior consciência ambiental, conseguiremos 
estabelecer os controles sobre os processos sociais 
que garantam um futuro habitável para nossa ter-
ra, onde viverão nossos descendentes. A construção 
dessa consciência deve ser buscada pelo entrelaça-
mento progressivo das visões compartimentadas 
das várias ciências físicas e sociais, além do conheci-
mento popular. A construção dessa consciência pú-
blica exige que partamos de uma busca permanente 
da construção de um conhecimento tanto quanto 
possível científi co da realidade urbana em que vi-
vemos, que considere “a cidade como educadora”, 

pelo desenvolvimento de um processo social de 
educação permanente por todos os meios disponí-
veis, formais (a rede de ensino pública e privada) 
e informais (especialmente as mídias televisiva e 
radiofônica), e inclua necessariamente todo o sis-
tema de participação popular no planejamento e 
gestão da cidade. Com destaque para o papel do 
Plano de Bairro por constituir um primeiro nível 
integrador das demandas pontuais, ao alcance de 
todo cidadão, mesmo o mais desinformado, envol-
vendo todos os setores da sociedade, especialmen-
te os movimentos sociais organizados.

2.32 Que papel podem ter os Clubes Desportivos Muni-
cipais (CDMs), os Centros Comunitários de Cultura 
(CDCs) e os Blocos Esportivos e Culturais (BECs)  
nos serviços prestados à comunidade?
O esporte combinado com atividades de lazer e cul-
tura deve fazer parte integrante da formação de to-
dos. Se ampliarmos o escopo dos centros esportivos 
para atividades não apenas de esporte, mas também 
de lazer e cultura, estaremos ofertando à comunidade 
um serviço de maior qualidade. Se durante a semana, 
de segunda à sexta-feira, programarmos a utilização 
destes equipamentos para alunos da rede pública de 
ensino que poderão utilizá-los nos horários em que 
estão fora da escola, estaremos oferecendo melhores 
condições na educação dos cidadãos e, ao mesmo 
tempo, melhor utilizando equipamentos custosos já 
instalados. Para isso a Prefeitura deve recuperar para 
seu uso, com essa fi nalidade, aqueles equipamentos 
que tenham sido, ao longo de muitas gestões, trans-
feridos para entidades privadas. Por sua vez, essa 
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reformulação do papel dos CDMs e CDCs indica 
a necessidade de revisão do papel dos CEUs. Este 
é um equipamento que, por sua complexidade e 
custo, não pode fi car restrito aos alunos que nele 
têm suas aulas. Deve atender a um conjunto de 
equipamentos escolares dentro de um raio de 
ação a ser estabelecido caso a caso, em função 
da sua capacidade de atendimento nos horários 
disponíveis, oferecendo assim um serviço de qua-
lidade que não pode ser um privilégio de poucos. 
Não se consegue eliminar este privilégio para 
os alunos que têm seus cursos no próprio CEU, 
com acesso mais fácil a ele por estarem junto dos 
equipamentos de esporte, lazer e cultura que com 

as salas de aula compõem o CEU. Para eliminá-lo, 
na verdade, deveríamos ter um CEU mais iguali-
tário, desprovido de cursos formais, atendendo a 
uma rede de estabelescimentos de ensino situada 
nos seus arredores, com tratamento igual a esses 
estabelescimentos conforme horários escalona-
dos. Isso porque é completamente inviável trans-
formar ou substituir cada escola e cada creche por 
um CEU, que é a meta implícita do conceito CEU, 
conforme inicialmente implantado, à semelhan-
ça dos estabecimentos similares como foram os 
CIEPS, já abandonados em muitas municipalida-
des em todo o país. 

CEU Paraisópolis: equipamentos devem envolver todo comunidade em seu entorno oferecendo atividades culturais e educativas.
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2.33  Como obter atendimento na área de saúde?
No que se refere aos hospitais, há um parâme-
tro adotado pela Prefeitura para a sua localização, 
que é de 0,9 leitos por 1.000 habitantes. Um 
plano de saúde deve defi nir onde situá-los, pre-
ferivelmente levando-se em conta o conjunto dos 
39 municípios da metrópole paulistana. O plano 
de saúde, portanto, sempre deve ser feito e atua-
lizado por um trabalho conjunto das Secretarias 
Municipal e Estadual de Saúde. Um instrumento 
adicional é o do Plano de Bairro, a ser desenvol-
vido para cada um dos 96 distritos da capital. O 
Plano de Bairro pode detalhar esse Plano Muni-
cipal de Saúde e nele acrescentar demandas fu-
turas, além das atuais, reservando terrenos para 
quando a demanda futura deixar de ser futura ao 
se efetivar. Da mesma forma, tal raciocínio vale 
para as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e para 
os novos equipamentos que são os de assistência 
ambulatorial, que funcionam como retaguarda 
dos hospitais na solução de casos de um determi-
nado nível de complexidade, evitando a sobrecar-
ga dos hospitais, como são as Assistência Médica 
Ambulatorial (AMAs) e as Assistência Médica de 
Especialidades (AMEs). 

2.34  É importante existir uma rede de sanitários de uso 
público?
Recomendamos que no Plano de Saneamento Bá-
sico se incluam normas referentes à oferta de sani-
tários de uso público em caráter permanente e em 
caráter transitório, quando da realização de even-
tos que atraiam número signifi cativo de pessoas. 

2.35  Os planos setoriais estão articulados entre si?
Não. Nem horizontalmente entre os planos se-
toriais produzidos pelo nível municipal de poder, 
nem verticalmente entre os planos setoriais de um 
mesmo setor feitos pelos níveis federal, estadual e 
municipal. Nem com planos setoriais de municípios 
vizinhos. Só esse entrosamento possibilitará que se 
reúnam as condições necessárias e sufi cientes para 
a solução dos problemas enfrentados. A sociedade 
civil organizada deve cobrar esse entrosamento di-
fícil de ser conseguido, dada a compartimentação 
de cada um dos organismos que compõem a estru-
tura administrativa estatal? Sim, pois, sem essa 
pressão da sociedade, tal entrosamento difi cilmen-
te será praticado. A tendência à compartimentação 
dentro da máquina administrativa é muito forte, 
pois tem reforço nas próprias profi ssões, na setori-
zação da universidade, nos estudos acadêmicos em 
faculdades e centros de pesquisas especializados. 
Na área da saúde, a defi nição de uma política ver-
tical que envolva os três níveis de governo deve ser 
saudada, no entanto, como um feito institucional 
fora do comum, a ser atribuído à categoria profi s-
sional dos agentes da medicina, tanto a preventiva 
como a curativa, através do sistema SUS. Essa polí-
tica vem sendo praticada há mais de 30 anos, sem 
interrupção, o que corresponde a outro excepcional 
feito institucional, quando se reclama em geral da 
falta de continuidade na aplicação das políticas pú-
blicas no pais. Indagar das causas desse sucesso se-
torial ajudaria a se descobrir que caminhos trilhar 
nas demais políticas setoriais e nos caminhos mais 
difi ceis ainda para a obtenção da importante articu-
lação intersetorial, como exigida pela Constituição 
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Federal em seu artigo n. 182, através do cumpri-
mento da norma aí defi nida pela qual a cidade deve 
cumprir suas funções sociais. Isto implica na inte-
gração de todas as políticas públicas, obviamen-
te com destaque para as políticas expressamente 
defi nidas como sociais, entre as quais se destacam 
a de Educação e a de Saúde, utilizando-se da fer-
ramenta legal que é o Plano Diretor orientado por 
uma Política de Desenvolvimeno Urbano.

2.36 Há alguma inovação a respeito do coefi ciente de 
aproveitamento bruto?
Esta questão não é uma inovação, pois já cons-
ta na Lei n. 13.885/04 no artigo 2º, que trata das 
defi nições, em seu inciso XV: “coefi ciente de aprovei-
tamento bruto é a relação entre área construída total 
de todas as edifi cações de uma área bruta e a própria 
área bruta”. Ao não defi nir o que é a extensão da 
área bruta deixa em aberto o que tornaria des-
necessária a defi nição no inciso seguinte XVI de 
“coefi ciente de aproveitamento de uma área urbana”. 
É colocado que “coefi ciente de aproveitamento 
de uma área urbana é a relação entre a área cons-
truída total de uma zona, área de intervenção ou 
operação urbana e sua área bruta”. De uma leitura 
atenta verifi ca-se que esta segunda defi nição cons-
titui casos particulares da primeira que a abrange. 
Pergunta-se por que então da segunda defi nição? 
Entendemos que seja para consagrar a possibilida-
de de se juntar num mesmo lote ou mesmo numa 
gleba uma gigantesca quantidade de metros qua-
drados. Isso porque a AIU 23 de Maio, por exemplo, 
que se inicia no centro na praça das Bandeiras e se 

estende até a represa Billings, tem cerca de 30 Km 
de extensão, ou a Operação Urbana Faria Lima, 
com seus cerca de 8 Km de extensão e uma largu-
ra média de aproximadamente 1 Km. Dessa pos-
sibilidade de adensamentos imobiliários, que esta 
opção propicia, podem resultar absurdos urbanís-
ticos. Recomendamos, no entanto, que a defi nição 
seja mudada para não incluir logradouros públicos 
concentrados numa única quadra. Assim concebido, 
o coefi ciente bruto passa a permitir a redistribuição 
dos potenciais construtivos relativos aos coefi cien-
tes de aproveitamento de cada lote, dentro de uma 
quadra, desde que num acordo entre proprietários 
vizinhos e através de um plano urbanístico que es-
tamos denominando de “Conjunto Harmônico”, à 
semelhança de dispositivo legal em vigor em San-
tiago do Chile. Também é possível a utilização do 
coefi ciente bruto em prédios ponte que entrelacem 
quadras vizinhas, sempre utilizando o coefi ciente 
com origem em lotes nas duas quadras que estão 
sendo entrelaçadas por estes mesmos prédios pon-
te, de modo que sempre o potencial construtivo 
permitido no total da quadra não possa superar a 
soma dos potenciais construtivos relativos aos coe-
fi cientes de cada um, ou seja, a soma dos potenciais 
construtivos de todos os lotes que a compõem. Ad-
mitir-se que o coefi ciente de aproveitamento possa 
ter origem nos logradouros subverte totalmente o 
conceito de coefi ciente de aproveitamento, pois te-
ríamos que admitir para cada rua qual seria o coe-
fi ciente de aproveitamento que estaria vigindo, 
quando a divisa de uma zona é uma via, como é a 
regra geral. Esse coefi ciente de aproveitamento bru-
to, como defi nido pela Lei n. 13.885/04, concorrerá 
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com os coefi cientes de aproveitamento no interior 
das quadras, aumentando o potencial construti-
vo em proporção expressiva, pois apenas o siste-
ma viário corresponde a cerca de 20% do total de 
um tecido urbano, aumentando assim a densidade 
urbana de modo inadequado. Poder-se-ia argu-
mentar que, tendo origem em propriedade públi-
ca, esses direitos de construir são necessariamente 
de propriedade pública. Por isso, só poderiam ser 
obtidos por particulares mediante outorga onero-
sa do poder público. Embora o argumento seja ver-
dadeiro, tal outorga, no entanto, faria com que o 
coefi ciente de aproveitamento fosse aumentado de 
4 para 4,8, ou seja 20% maior, caso apenas o siste-
ma viário existente fosse considerado, excluindo-
se áreas verdes e lagos, por exemplo. Burlaríamos 
assim o limite máximo do Ca=4 e introduziríamos 
uma perigosa excepcionalidade no adensamen-
to urbano local, mesmo que forçosamente sejam 
atendidos os níveis de adensamento máximo por 
Bacia de Tráfego, como defendemos, ou por Distri-
to, como hoje está estabelescido. Obviamente, des-
de que essa capacidade de suporte seja defi nida por 
métodos cientifi camente válidos, e não por mera 
extensão das demandas do mercado imobiliário, 
como feito quando da defi nição do Quadro 8 da Lei 
n. 13.885/04, contrariando diretriz da anterior, a 
Lei n. 13.430/02, chamada do Plano Diretor Estra-
tégico (PDE). Uma questão relacionada a esta, isto 
é, se é possível ao detentor de uma gleba, que sig-
nifi ca por defi nição área legal ainda não parcelada, 
dar à mesma uso urbano sem que faça as devidas 
doações de áreas verdes, institucionais e viárias, 
como era exigido pela Lei Federal de Parcelamento 

do Solo (Lei n. 6.766/79), e com a alteração produ-
zida pela Lei n. 9.785/99, passou a ser de atribui-
ção municipal. No nosso entender de modo equi-
vocado. Uma gleba só deve ter ocupação urbana 
após o seu proprietário ter contribuído, como todo 
parcelador deve fazê-lo, com sua parte de áreas 
verdes, institucionais e viárias. Dando-lhe uso ur-
bano sem as devidas doações, obtém um privilégio 
diante dos demais parceladores do solo para fi ns 
urbanos. Recomendamos por isso que o uso urbano 
em gleba só se efetue após sua transformação em 
lote, mesmo que seja um só grande lote, mas que, 
para sua obtenção, o adquirente tenha destinado, 
na mesma proporção dos demais loteadores, áreas 
verdes, institucionais e viárias. Se o coefi ciente de 
aproveitamento mínimo, básico e máximo puder 
ser calculado sobre a área bruta da gleba, sem as 
devidas referidas doações, evidentemente obter-
se-á um coefi ciente que poderá ser até 40% maior 
do que o obtido com as doações que no município 
de São Paulo, por sua lei de parcelamento do solo 
(Lei n. 9.413/81), são 20% pró-viário, 15% para 
áreas verdes e 5% para o uso institucional (escola, 
creche, hospital etc).  

2.37 Como garantir acessibilidade para defi cientes físicos?
Hoje em dia já existem normas estabelecendo 
como implementar a acessibilidade, tanto no in-
terior de edifícios, como ao longo das ruas. Um 
instrumento importante para defi nir os locais das 
vias é o Plano de Bairro feito para cada distrito, 
embora soluções pontuais possam ser implemen-
tadas sem ele. O Plano de Bairro tem a vantagem 
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de poder equacionar essa acessibilidade em lo-
gradouros públicos, defi nindo os caminhos mais 
frequentes para esse tipo de usuário naquele dis-
trito. Mas o ideal será garantir essa acessibilidade 
para todas as vias, pois não é possível prever essa 
demanda por toda a cidade. 

2.38 Como regularizar um uso num imóvel?
Em primeiro lugar, é preciso verifi car se o imovel 
se localiza num loteamento aprovado ou não, ou 
se o assentamento é resultado de uma ocupação. 
Sendo um loteamento, é preciso verifi car se o mes-
mo seguiu as regras vigentes (ou desmembramen-
to que é um loteamento sem a abertura de ruas). 
Quando a Prefeitura verifi ca que o loteamento não 
seguiu tais regras, declara o loteamento irregular 
e deve ir para cima do loteador para que ele cum-
pra as regras. Muitas vezes o loteador se esconde 
de tal forma que difi culta muito ou torna impos-
sível à Prefeitura localizá-lo. Embora a Lei Fede-
ral n. 6766/89 (Lei Lehmam) mande colocar na 
cadeia tal loteador, existe uma posição de muitos 
no Poder Judiciário que entendem que tais crimes 
de natureza urbanística na verdade não existem, e 
deixam passar o tempo para que o crime prescreva 
após 5 anos. Com isso, só uma lei de anistia, que 
aceite os defeitos do loteamento (ruas muito es-
treitas, ausência de áreas verdes ou institucionais), 
tornará legal tal loteamento. Outro dispositivo da 
mesma lei federal ao que sabemos caiu em desu-
so. É aquele que possibilita aos compradores de 
lote depositarem em juizo as prestações, quando 
o loteamento for irregular diante da lei federal e 
da lei municipal de loteamentos, o que criaria uma 
grande pressão sobre o loteador para regularizar o 
empreendimento. Como a Lei Federal n. 6766/89 
estabelecia que as áreas públicas tinham um míni-
mo a ser obedecido, o poder público municipal não 
tinha como anistiar esta desobediência, pois uma 
lei municipal não pode anistiar uma norma federal. 
Por outro lado, a mesma Lei n. 6766/89 deixava 

A sociedade deve ser inclusiva, 
respeitar e valorizar as diferenças, 
esse reconhecimento deve deixar 
claro que a vida de uma pessoa 
pode ser restringida pelo ambien-
te em volta dela, pelo contexto 
urbano, edifi cações, enfi m, pelo 
espaço construído.
(GESP. SEH. Diretrizes do desenho universal na habitação de in-

teresse social no estado de São Paulo. São Paulo: CDHU, 2010)

Acessibilidade deve ser garantida em toda cidade, sejam espaços 
públicos ou privados.
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que os municípios exigissem qual infraestrutura 
mínima deveria ser implantada pelo loteador. A di-
fi culdade de anistiar áreas verdes e institucionais e 
de largura de rua menores era proposital, para se 
garantirem áreas públicas mínimas para os bairros 
populares, já que é muito difícil, uma vez defi nido o 
traçado viário e de áreas públicas, posteriormente 
modifi cá-lo. Ele tende a permanecer no tempo por 
muitos séculos, pois para modifi cá-lo tem que ha-
ver um grande esforço público de desapropriação 
de quadras e mesmo loteamentos inteiros com um 
custo elevadíssimo fi nanceiro e social. Ele tende 
a permanecer no tempo por muitos séculos, pois 
para modifi cá-lo tem que haver um grande esforço 
público de desapropriação de quadras e os mesmos 
loteamentos inteiros com um custo elevadíssimo 
fi nanceiro e social. A complementação da infra-
estrutura a cargo dos governos municipais e esta-
duais pode ser feita aos poucos, qualifi cando o 
bairro em cada etapa planejada até que se comple-
te a sua urbanização. No entanto, como é muito 
frequente a desobediência pelos loteadores pela 
largura mínima de ruas que deveria ser de 12 m, 
assim como das doações de áreas verdes e insti-
tucionais que deveriam corresponder a 15% do 
total da área loteada (10% e 5%, respectivamen-
te), a pressão para legalizar estes loteamentos foi 
de tal ordem que o legislador federal inverteu as 
exigências. O que era exigência federal dos míni-
mos de áreas públicas passou a ser municipal, e o 
que era exigência municipal, isto é, o mínimo de 
infraestrutura urbana, passou a ser federal, com a 
Lei n. 9785 de 29 de janeiro de 1999. O resultado 
dessa inversão legal consagrou-se desse modo em 

todo o país, com a possibilidade de anistia de um 
padrão urbanístico muito baixo dos loteamentos 
que difi cilmente será recuperado nos próximos 50 
anos. É de se lembrar ainda que foi um providen-
cial veto da Presidência da República, quando da 
aprovação pelo Congresso Nacional do Estatuto da 
Cidade na gestão de Fernando Henrique Cardoso, 
que impediu a perda defi nitiva de áreas defi nidas 
legalmente como “bens de uso comum do povo”, 
que são as áreas viárias, verdes e institucionais, as 
quais, sem esse veto, seriam privatizadas, embora 
supostamente para ocupantes moradores de baixa 
renda. Sem isso, estaria defi nitivamente consagra-
do um padrão baixíssimo para esses loteamentos. 
Como esse veto foi acompanhado de uma norma 
pela qual a privatização defi nitiva foi substituída 
por uma Concessão de Uso, recuperável no futuro 
como área pública, sem necessidade de desapro-
priação, garantiu-se com essas alterações a possí-
vel recuperação, para o uso público no futuro, des-
ses “bens de uso comum do povo”, ocupados por 
moradores de baixa renda. Desde que, obviamen-
te, através de uma renovação urbana, seja refeito o 
precário urbanismo decorrente, oferecendo obvia-
mente moradia condigna aos moradores ocupantes 
iniciais ou a seus sucessores, tendo em vista a capa-
cidade aquisitiva que vierem a ter.

Examinemos agora como anistiar um uso num 
lote ou seu equivalente na forma de uma cota-par-
te, quando se trate de um condomínio, quando se 
anistia uma favela, onde é impossível individualizar 
os lotes. De novo se aplicam os conceitos de lega-
lidade anteriores. É preciso verifi car se a edifi ca-
ção está de acordo com a lei, seguindo normas de 
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segurança, de ventilação e aeração, assim como de 
área construída máxima, número de pavimentos, 
quando for o caso (isto é, quando houver número 
de pavimentos máximo), e recuos de frente, late-
ral e de fundos. Quando o loteador privado insti-
tui normas próprias do loteamento, estas devem 
ser seguidas, havendo uma controvérsia jurídica se 
elas devem ser cumpridas mesmo que não tenham 
sido reforçadas por norma pública, ou seja, por lei. 
O famoso artigo n. 39 da lei básica de zoneamento 
8001, de 1973, foi repetido no parágrafo 2º do ar-
tigo n. 166 da Lei n. 13.430/02 do chamado Plano 
Diretor, e foi revisto e aperfeiçoado pelos artigos n. 
247 e n. 248 da Lei n. 13.885/04. Na sequência, se 
o imóvel for regular, isto é, cumprir o estabelescido 
em lei, os usos permitidos são aqueles defi nidos na 
lei de zoneamento. No nosso caso, o zoneamento 
territorializado foi defi nido pela Lei n. 13.885/04, 
pelas leis específi cas das Operações Urbanas e pe-
las 38 leis específi cas pormenorizadoras mencio-
nadas no artigo n. 270 da Lei n. 13.885/04. Nas 
zonas mistas que correspondem à quase totalidade 
dos bairros residenciais e centros de comércio e 
serviços, na grande maioria dos casos de irregula-
ridade, a desobediência ocorreu em relação às re-
gras do máximo de área construída ou de recuos ou 
dos dois tipos. A desobediência quanto à ventila-
ção e à insolação mínimas de aposentos também é 
frequente. As leis de anistia quanto aos chamados 
usos irregulares, na verdade, estão se referindo 
aos usos que fi caram irregulares, não porque não 
são permitidos em zona mista, mas sim porque 
estão em edifi cações irregulares, desobedecendo 
aos parâmetros de área construída máxima, recuos 

mínimos e áreas mínimas de ventilação e aeração 
de aposentos de longa permanência como sala, co-
zinha e dormitório. 

Por essa razão, existe um forte movimento na 
Câmara Municipal visando separar a “licença para 
uso” do “alvará de utilização” do imóvel. Este só 
tem sido concedido quando o imóvel obedece à le-
gislação. Não faz sentido anistiar quem tem toda 
uma condição sociocultural de obedecer à lei, pois 
isto signifi caria o abandono de um princípio basi-
lar do planejamento, que é a capacidade do poder 
público estabelecer densidades máximas de uso do 
solo em coerência com a capacidade de suporte in-
fraestrutural e ambiental. No entanto, a situação é 
completamente diferente para aquelas faixas da po-
pulação para as quais a compreensão dos benefícios 
do planejamento urbano é mais difícil e/ou possuem 
baixa renda, cuja capacidade aquisitiva é por isso pe-
quena. Ao mesmo tempo, se temos a ação da espe-
culação imobiliária que levanta os preços de todos 
os imóveis na cidade, enquanto estes preços não são 
combatidos efi cazmente pelos instrumentos defi ni-
dos pelo Estatuto da Cidade (especialmente IPTU 
progressivo no tempo sobre retenção de lotes e imó-
veis vazios ou subutilizados), como é o nosso caso, 
estes proprietários de menor renda se sentem mui-
to pressionados a dar ocupação máxima aos seus lo-
tes. Disso acabam resultando construções com dois, 
três ou até cinco pavimentos e em lotes de grande 
declive, dois pavimentos acima da rua e três para 
baixo. Dessa tipologia urbanístico-arquitetônica 
acaba resultando um coefi ciente real de aproveita-
mento até 4 vezes a área do lote, como atestam es-
tudos feitos para o Distrito Anhanguera, em Perus. 
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Nestas condições de superocupação, acaba ocor-
rendo insufi ciência de ventilação e insolação em 
muitos casos. Embora as leis de anistia falem que 
só devem ser anistiados imóveis que apresentem 
segurança construtiva e salubridade mínima, na 
prática estas condições nem sempre são verifi ca-
das, ou seja, checadas em campo pelo poder públi-
co. Nos loteamentos e assentamentos populares 
de baixa renda anistiados, frequentemente será 
preciso ainda uma ação pública que qualifi que es-
tes imóveis, oferecendo-lhes o mínimo de insola-
ção e ventilação de que estejam ainda carentes. A 
difi culdade legal para distinguir limites sociocultu-
rais, acima dos quais não se admitirá anistia, deve 
ser enfrentada, como tem sido já em várias leis de 
anistia. Mais importante que tudo é a defi nição de 
regras populares aceitas pela maioria e, portanto, 
por elas praticadas e fi scalizadas, que atendam 
obviamente a normas mínimas de segurança e sa-
lubridade. O modo que nos parece mais adequado 
será discutir esta questão por ocasião da elabora-
ção dos planos de bairro.

2.39 Pode existir uma verticalização com qualidade?
A preferência por um padrão urbano mais hori-
zontal ou mais vertical é uma preferência cultural, 
mas que depende também da capacidade aquisitiva 
das diferentes faixas de renda da população. Por par-
te do mercado imobiliário, ou mesmo pela prática 
mais elaborada das empresas de maior envergadura, 
levantam-se estas preferências de modo até cientí-
fi co (por pesquisa de mercado). No entanto, sabe-
-se que há um poder de indução da oferta sobre a 

demanda, que tem induzido uma verticalização 
excessiva face à capacidade de suporte do sistema 
de circulação, assim como da capacidade de supor-
te ambiental, produzindo as chamadas “ilhas de 
calor”. Como existe também uma economia de es-
cala geradora de lucros pela repetição de andares, 
o mercado imobiliário tende sempre a construir o 
máximo permitido pela lei de zoneamento. As ra-
zões de segurança alegadas por muitos, segurança 
essa a ser obtida nos condomínios fechados verti-
cais e horizontais, estão sendo relativizadas pelas 
técnicas de assaltos mais sofi sticadas. Por isso, 
os cercados de muros e grades, em detrimento de 
uma cidade mais permeável física e visualmente, 
permitindo um contato aleatório entre morado-
res e visitantes da cidade, vem difi cultando e mes-
mo impedindo  a prática do que tem sido ao longo 
da história um fator de enriquecimento cultural 
que ocorre especialmente nas grandes cidades. O 
conceito de “comunidade protegida”, como defi ni-
do pela Prefeitura Municipal de São Paulo, desde 
que aberto com acesso por veículos para todos, 
com apenas o controle do seu número, responde 
a esse conceito de cidade aberta e permeável de 
convívio social enriquecedor. Desse modo estare-
mos defendendo e buscando garantir o conceito 
de “lugar”, ao contrário do conceito de “não lugar” 
como defi nido por Mark Augé, antropólogo urba-
no francês. 

Assim, ganha impulso a ideia de controle do fl u-
xo de veículos nos bairros residenciais sem que eles 
tenham que ser fechados a esse mesmo fl uxo, a não 
ser em casos extremos, devido à pressão exercida 
por grandes eixos viários congestionados. É preciso, 
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pois, garantir segurança para o cidadão andar pela 
rua sem que tenha que ser dentro de um condomí-
nio fechado, o qual está confi nado aos moradores e 
visitantes do condomínio. Desse modo, o convívio 
social aleatório e enriquecedor de experiências cul-
turais estão na dependência do controle do fl uxo 
de veículos nas ruas, como atestam os trabalhos de 
pesquisadores da Universidade da Califórnia em 
Berkeley, destacadamente Donald Appleyard com 
seu livro Ruas Vivíveis (Livable Streets), publicado 
em 1983. Como densidades maiores de moradia 
defi nidas por coefi cientes maiores de aproveita-
mento geram mais necessidades de deslocamento 
nas vias, passa a ser crucial defi nirem-se essas den-
sidades de uso do solo em função não apenas do 
ambiente urbano como mencionado, mas também 
em função da capacidade de suporte do sistema 
de circulação, tanto no nível local, como em nível 
mais amplo para as várias regiões da metrópole. 
Um cardápio de tipos de zona deve ser oferecido 
aos cidadãos, para que eles possam escolher qual 
o padrão urbanístico possível de ser implantado 
em sua vila ou loteamento. Essa escolha deve ser 
feita especialmente através de planos de bairro, 
seja em loteamento novo, seja em loteamento an-
tigo que passou por um processo de implantação, 
amadurecimento e consolidação num padrão hori-
zontal e que, por seu posicionamento na estrutura 
urbana, tornou-se passível de verticalização. Essa 
transformação de tipos urbanístico-arquitetônicos 
verticalizante pode estar iniciada, estar a meio 
caminho ou bastante avançada. Em qualquer 
etapa em que estiver, deverão ser tomadas as me-
didas legislativas que a comunidade entender que 

contribuem para o alcance das qualidades ambien-
tais desejadas. Um livro interessante sobre estas 
questões foi escrito pelo arquiteto e urbanista 
Candido Malta Campos Filho, Reinvente seu Bairro 
(Editora 34, 2003). Nesses tipos, obviamente, deve 
existir o padrão de bairros horizontais com um ou 
dois pavimentos, que podem ser tanto exclusiva-
mente residenciais ou zonas mistas, especialmente 
as locais, que são como propomos, as Zonas Mistas 
Locais (ZML), que, além das residenciais, permi-
tem apenas o comércio e serviços locais de apoio às 
mesmas. As edifi cações a serem implantadas pode-
rão ser horizontais (casas) ou verticais (edifícios de 
apartamentos), com as várias densidades e número 
de pavimentos a escolher. Propomos para isso, para 
as ZML, um cardápio com quatro níveis de densi-
dade: até 2 pavimentos(casas); até 5 pavimentos; 
até 10 pavimentos e mais que 10 pavimentos, com 
coefi cientes de aproveitamento respectivamente 
1; 1,5; 2,5 e 3. O coefi ciente 4 fi ca reservado para 
uma maior intensifi cação da densidade junto aos 
grandes eixos de transporte coletivo que ofereçam 
capacidade de suporte para tanto, respeitados os 
bairros residenciais que recusem um adensamento 
desse nível ou mesmo qualquer adensamento.

2.40 Como considerar as propostas localizadas de amplia-
ção viária e/ou do sistema de transporte coletivo (ôni-
bus, metrô, trem e agora também VLT)? 
Embora à primeira vista algumas soluções pareçam 
óbvias, como alargar uma avenida congestionada, 
fazer um viaduto em cruzamento congestionado 
ou estender um corredor de ônibus, não se deve 
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tomar sobre isso decisão precipitada. Isso porque 
no sistema de circulação de uma cidade, uma parte 
depende da outra, pois as origens e destinos das 
viagens se distribuem por todo o território urbano, 
como também para fora da cidade. 

A rede estrutural viária e a rede estrutural de trans-
porte coletivo devem ser pensadas ao menos 20 anos 
à frente, no futuro, como sempre fez a Companhia do 
Metrô. O mesmo deve ocorrer com a rede estrutural de 
ônibus em faixa exclusiva e agora, mais recentemen-
te, com as linhas de VLT (veículos leves sobre trilhos) 
a serem implementadas. Esse é o escopo do Plano In-
tegrado de Transportes Urbanos (PITU), que abrange 
toda a metrópole paulistana com seus 39 municípios, 
o qual está sendo revisado pelo Governo Estadual 
através da Secretaria dos Transportes Metropolitanos 
em conjunto com a Prefeitura Municipal de São Pau-
lo. Só com estudos deste tipo se pode dimensionar a 
demanda futura para esse amplo horizonte de tempo 
de pelo menos 20 anos. Para não cairmos no erro de 
dimensionar nem a menos, nem a mais. No entanto, 
uma questão crucial é a da defi nição da proporção que 
se deve atribuir para o futuro no sistema de circulação 
entre automóveis e transporte coletivo. A capacidade 
de suporte de um dado sistema viário depende com-
pletamente dessa proporção. Quanto maior for a pro-
porção de passageiros transportados por automóveis 
e menor a transportada por transporte coletivo no 
sistema viário disponível, menor será a sua capacida-
de de suporte. E vice-versa. Como essa previsão de-
pende de uma avaliação de um comportamento social 
futuro, essa defi nição não pode ser feita apenas 
por técnicos em transporte e uso do solo. É funda-
mentalmente uma decisão da população. Como a 

população tem mostrado preferência pelo uso cada 
vez mais intenso do automóvel, essa tendência que é 
muito forte se contrapõe àquilo que os técnicos têm 
buscado mostrar para essa própria população, que é 
a inviabilidade econômica e social de se implantar 
um sistema viário em toda a cidade que possa aten-
der a essa preferência cada vez maior pelo automó-
vel. Basta dizer que o aumento da frota registrada 
do ano de 2008 para 2009, apenas no município de 
São Paulo, foi de 600.000 veículos. Se enfi leirásse-
mos na Avenida Paulista esses 600.000 veículos, 
seria preciso construir 125 Avenidas Paulistas por 
ano, para que coubessem parados, o que demonstra 
cabalmente essa impossibilidade. Andando, esses 
600 mil automóveis exigiriam espaço 40% mais ex-
tenso, ou seja, 50 novas Avenidas Paulistas, perfa-
zendo 175 avenidas. 

O que se percebe nos depoimentos da maio-
ria dos que intervieram nas audiências públicas é 
uma inclinação por essa ampliação viária. Verifi ca-
-se que, embora seja completamente inviável essa 
ampliação, isto não está claro na cabeça de muitos 
cidadãos. Na Política de Desenvolvimento Urbano, 
sempre se defendeu a prioridade do transporte cole-
tivo sobre o individual, mas é no Plano Diretor orien-
tado por essa política que se pode e deve equacionar 
quantitativamente essa proporção. Isto ainda não foi 
feito por nenhuma das duas leis principais que hoje 
constituem o planejamento da cidade: a primeira, a 
Lei n. 13.430/02 e a segunda, a Lei n. 13.885/04. 
A primeira contém diretrizes gerais que não defi -
nem concretamente essa proporção entre transpor-
te coletivo e individual e tem um prazo muito curto 
(de 10 anos) pela frente, não compatível com o do 
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PITU de 20 anos, que deve ser o horizonte de tempo 
mínimo de um plano diretor para uma cidade com o 
porte dos problemas que enfrenta. Esse cálculo é o 
que chamamos de Cálculo da Capacidade de Trans-
porte do Sistema de Circulação em Relação ao Zonea-
mento, que deverá ainda ser elaborado pela Prefei-
tura de São Paulo, com base no PITU-2025, que era 
o plano então em vigor. Entendemos que deva ser 
feito em 2011 um PITU-2030 e que o Plano Diretor 
do Município de São Paulo, como dos demais muni-
cípios da metrópole, devam ser feitos em conjunto 
com o mesmo. É opinião de muitos técnicos, que de-
fendem a prioridade do uso do transporte coletivo, 
que a ação mais impulsionadora dessa prioridade e 
mais efetiva do que o rodízio no centro expandido, e 
que deve ser implementada, é, por exemplo, a onera-
ção do uso do automóvel através do pedágio urbano. 
A defi nição destas proporções entre transporte co-
letivo e individual – que implica em defi nir quais 
avenidas, quais corredores de ônibus, quais linhas 
de metrô e de linhas de VLT devem ser acrescen-
tadas às atuais em toda cidade – está por ser feita 
quando da revisão da segunda lei, a n. 13.885/04, 
como, aliás, já estava previsto na primeira lei, desde 
2002. Mas ainda não foi posta em prática através de 
um Plano de Transportes, que calcule e defi na as ci-
tadas proporções com os meios para obtê-las e que 
não seja apenas uma lista de linhas de transporte 
coletivo, de vias e de terminais, como consta da Lei 
n. 13.430/02.

PITU 2025 – Plano Integrado de Transportes Urbanos, produzido 
pela Secretaria dos Transportes Metropolitanos.

ilustração de Candido Malta 
Campos Filho
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2.41 Devemos manter o bilhete único?
O bilhete único deve ser mantido, conforme arti-
go n. 84, inciso II da Lei n. 13.430/02, ampliando-
-se gradualmente para o nível metropolitano.

2.42 Como avaliar se o sistema de áreas verdes, defi nido 
como tal pela legislação em vigor, é sufi ciente?
Uma proposta específica de definição de uma 
área verde para determinada região ou bairro 
da cidade deve ser avaliada  a partir de um índi-
ce referencial a ser adotado como mínimo para 
cada um dos tipos em que a área verde se sub-
divide. Sendo alguns modelos dependentes de 
padrões culturais, podemos distinguir dois gru-
pos: o dos povos do entorno do Mediterrâneo 
e o dos povos do norte da Europa, como sendo 
as principais fontes da definição da relação dos 
brasileiros com a natureza (fontes também im-
portantes, porém menos estudadas no Brasil, se 
referem às comunidades de influência indígena 
e influência negra). Sendo a população brasilei-
ra constituída por uma mesclagem dessas várias 
fontes, torna-se não apropriada a cópia de pa-
drões estrangeiros pura e simplesmente. Tem-se 
adotado um padrão supostamente universal de 
12 m2 por habitante, o qual seria recomendado 
pela ONU. Na falta de estudos científicos que 
desconhecemos, o modo correto para a obtenção 
de definições mais precisas é a consulta às po-
pulações diretamente interessadas. Um instru-
mento importante para essa consulta é o Plano 
de Bairro democraticamente realizado. 

As áreas verdes devem ser planejadas a partir dos Planos de 
Bairro de cada um dos 96 Distritos da cidade de São Paulo. 
ONU recomenda 12 m² de área verde por habitante.
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2.43 É possível aperfeiçoar a transparência e o debate na 
implementação das Operações Urbanas?
Sim, é possível e desejável esse aperfeiçoamento. 
Poder-se-á, por exemplo, melhor regulamentar 
o conteúdo do Plano Urbanístico com mais defi -
nições de tipologias urbanístico-arquitetônicas, 
que pode ser desdobrado em Projeto Urbanístico, 
com projetos urbanístico-arquitetônicos executi-
vos, como recomendamos. O Plano Urbanístico 
deve conter normas mais gerais, especialmente 
relativas às tipologias urbanísticas escolhidas 
para compor o mesmo. Destacamos o objetivo da 
obtenção de espaços de uso público promotores 
da convivência social aleatória e por isso enrique-
cedora culturalmente, como deve ser o espaço de 
uso público que apresente “urbanidade”, quali-
dade essencial de uma boa cidade. Um segundo 
ponto é como devem ser tratadas as populações 
de baixa renda, porventura instaladas na área da 
intervenção, evitando-se que sejam expulsas pura 
e simplesmente pelo mercado imobiliário. Impor-
tante questão é a relativa à venda dos direitos de 
construir pelo poder público através dos CEPAC, 
que tem a ver com as densidades de uso do solo 
que resultam do acréscimo de potencial construti-
vo, propiciado em geral pelas Operações Urbanas. 
É importante  também  a verifi cação da capacida-
de do sistema de circulação em suportar esse po-
tencial construtivo adicional, gerador de viagens 
com origem (habitação) e destino (comércio e 
serviços) na área. Nenhuma das Operações em vi-
gor chegou a verifi car essa capacidade de suporte, 
mesmo porque tal cálculo ainda não foi feito para 
a cidade como conjunto. Esse cálculo não pode, 

por razões óbvias, ser realizado apenas para uma 
Operação, devido às viagens ali geradas ou para ali 
atraídas de um enorme entorno, muitas vezes até 
de outros municípios da metrópole, ou até de ou-
tras regiões do estado de São Paulo e do país. Ou-
tro ponto importante refere-se ao ritmo do fl uxo 
de venda desse potencial em cada uma das Opera-
ções. A contribuição de cada uma será avaliada na 
comissão do desenvolvimento urbano, a CMDU, 
que tem essa atribuição, desejadamente requalifi -
cando o espaço onde estão inseridas. Os recursos 
obtidos devem ser destinados na sua totalidade 
na mesma área da Operação em que se origina-
ram, conforme rege o Estatuto das Cidades, para 
atender a todas as fi nalidades aprovadas por um 
plano urbanístico. A crítica que tem sido feita, 
com a qual concordamos, é que os planos urbanís-
ticos das Operações Urbanas têm sido apenas de 
índices e parâmetros de uso e ocupação do solo. 
Essa forma de praticar o urbanismo é insufi ciente 
para garantir as qualidades urbanísticas de convi-
vência social que devem ser produzidas pela Ope-
ração Urbana. Temos que avançar em planos ur-
banísticos mais completos, como os praticados no 
primeiro mundo. Devemos regulamentar o conte-
údo mínimo de um plano urbanístico para opera-
ções urbanas em lei e regulamentar por decreto o 
que lhe for complementar, defi nindo o que deve 
ser apresentado nas reuniões de acompanhamen-
to e avaliação da implementação dessas mesmas 
Operações. Lembramos que cada operação já tem 
um Conselho Gestor que poderá aperfeiçoar seus 
trabalhos, se convocados com mais frequência, e 
atender à regulação acima exposta. 
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2.44 É possível melhorar as condições de convocação das 
audiências públicas?
Numa metrópole tão enorme como São Paulo, 
a mídia televisiva e radiofônica são os meios mais 
efi cazes para convocação dessas reuniões, devido à 
penetração que  têm junto à população. No entanto, 
nem sempre a mídia se dispõe a essa divulgação. A 
mídia pública – no nosso caso TV e Rádio Cultura, 
e os canais que transmitem os trabalhos da Câmara 
Municipal de São Paulo e os da Assembleia Legisla-
tiva –  poderia e deveria ser um meio de comunica-
ção especial para isso. As estações de rádio, embora 
de menor penetração, dado o interesse público que 
as audiências apresentam, poderiam e deveriam se 
dispor para tal divulgação. Embora ainda não tenha-
mos conseguido obter um uso mais efi caz desses 
meios mais potentes, acreditamos que é possível 
implementá-los, se demandarmos fortemente nessa 
direção. Os canais legislativos estadual e municipal, 
que têm contribuído mais do que os meios culturais 
propriamente ditos (Rádio e TV Cultura), também 
podem e devem se posicionar mais fortemente nes-
sa mesma direção. Outra forma de divulgação e con-
vocação é através de carros de som e distribuição de 
panfl etos em locais estratégicos, como estações de 
metrô, terminais de ônibus, igrejas, shopping centers. 
Todavia, essa panfl etagem, quando nas vias, está 
proibida. Mas sendo cerca de 5 milhões os habitan-
tes convocáveis (população adulta da cidade), cons-
tituindo bairros, que são verdadeiras cidades dentro 
da cidade, parece-nos que um modo muito efetivo 
de levar a mensagem ao cidadão comum, quanto aos 
benefícios que possa obter por um planejamento 
participativo, é irmos para a escala do bairro. Desse 

modo, faremos um Plano Diretor que busque resol-
ver os problemas solúveis nessa escala e com isso 
demonstraremos ao cidadão comum a sua poten-
cialidade. Esse é o elo faltante do planejamento da 
cidade, o planejamento de cada bairro. O município 
de São Paulo possui 96 distritos, os quais são orga-
nizados em Subprefeituras. E cada Subprefeitura é 
constituída por dois a três distritos. Nessa escala 
distrital é possível, através de carro de som e distri-
buição de panfl etos de convocação em instituições-
-chave, obter uma grande divulgação, mesmo que as 
mídias televisivas e radiofônicas não a realizem ou a 
realizem de forma pouco efetiva. Por isso, defende-
mos que a prática de planos de bairro é um primeiro 
e importantíssimo passo para fazer com que o cida-
dão participe efetivamente do planejamento de sua 
cidade. Jornais de Bairro também constituem outro 
meio que pode ser mobilizado. Rádios Comunitárias 
são outra mídia a ser acionada, na medida em que 
conquistem sua legalidade.

2.45 Devemos introduzir a coleta seletiva de resíduos 
sólidos?
No Município de São Paulo as únicas coletas se-
letivas plenamente estabelecidas são a de entulho 
através das caçambas e caminhões próprios e a co-
leta especial de lixo hospitalar. Quanto ao restante 
do lixo, a separação entre vidro, metais, plásticos e 
papel e lixo orgânico, constituído este último por 
restos de alimentos e vegetais, encontra-se em es-
tado incipiente. O que tem ocorrido são iniciativas 
esparsas de empresas e cidadãos preocupados com 
o meio ambiente e buscando um ganho adicional 
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na reciclagem de materiais. Com isto estão for-
mando uma rede privada de coleta seletiva e reci-
clagem de parte do lixo. Um Plano de Resíduos Só-
lidos, como previsto já na Lei n. 13.430/02, deve a 
nosso ver ampliar essa coleta com estímulo públi-
co, complementando-a no que o setor privado não 
for capaz de praticar. Paralelamente, como parte 
desse plano, deverá haver uma campanha pública 
permanente, enquanto persistir o hábito de jogar 
lixo no ambiente, especialmente nas ruas, terrenos 
baldios e cursos d’água, o mesmo que deveria es-
tar sendo recolhido pelo sistema público e privado. 
Campanha essa que deve ser feita como parte de 
uma educação ambiental, que inclua o ensino for-
mal e o informal através das mídias, especialmente 
a televisiva e a radiofônica, com destaque para o 
sistema público. O próprio Plano de Bairro pode e 
deve ser visto como parte dessa educação ambien-
tal. Enquanto isso não ocorrer, veremos cidadãos 

não educados ambientalmente contribuírem para 
a produção de enchentes, com o entupimento de 
bueiros nas vias e atulhamento dos piscinões de 
lixo, provocando não apenas a redução de sua ca-
pacidade de armazenamento temporário de água, 
que é sua fi nalidade para reduzir e até eliminar en-
chentes, como também a disseminação de doenças 
que o esgoto a céu aberto produz, e impedindo por 
isso o uso desses piscinões para o lazer dos bair-
ros de seu entorno. Mais importante que coletar 
seletivamente o lixo é coletar todo o lixo. E mais 
importante ainda que coletar todo o lixo é conse-
guir que o cidadão não o jogue no meio ambiente. 
Na ausência de uma política aplicada de coleta se-
letiva, a destinação fi nal para aterros sanitários vai 
constituindo a principal prática. Dado o tamanho 
gigantesco da população paulistana, sendo por isso 
a produção de lixo diária da ordem de 1,5 kg por 
cidadão, resulta que os aterros sanitários se trans-
formam em gigantescas montanhas de lixo. Esses 
aterros, à medida que crescem, vão esgotando sua 
capacidade e exigindo novos aterros. À semelhan-
ça da população de Perus, a população vizinha não 
gosta nada do mau cheiro que exala devido ao gás 
metano que ele produz. Não gosta também da cria-
ção de ratos e insetos e às vezes do chorume que se 
desprende na sua base, caminhando para córregos 
próximos, muitos deles constituídos por favelas, 
criando desse modo área de alto risco. Não tanto 
por possível desmoronamento das margens, mas 
especialmente pelas doenças que a partir daí são 
disseminadas. Embora o gás metano que daí decor-
re possa ser aproveitado para a produção de energia 
elétrica, gerando com isso créditos de carbono que 

Apesar de ainda incipiente, a coleta seletiva ganha força com 
iniciativas independentes à falta de políticas públicas mais efi cazes.
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podem e devem benefi ciar aqueles que por anos su-
portaram o ônus de aterros sanitários, deve-se im-
plementar política pública que vá reduzindo, num 
certo prazo a ser defi nido, a necessidade desses 
aterros. Isto deve estar presente no Plano Diretor 
de Resíduos Sólidos, conforme estabelece o artigo 
n. 72 da Lei n. 13.430/02.

 

2.46 Como fi scalizar as metas defi nidas pelo Plano Diretor?
Na verdade, o Plano Diretor não defi niu metas a 
atingir, como exigido pela Lei Orgânica por emen-
da aprovada recentemente, portanto, muitos anos 
depois de 2002, quando foi aprovado. O que o Pla-
no Diretor apresenta é o que chamou de objetivos, 
com escopo mais geral; diretrizes, com escopo um 
pouco mais específi co; e, fi nalmente, o que chamou 
de ações estratégicas, com escopo mais específi co 
ainda. No entanto, é no artigo 5° onde se estabele-
ce o que deve ser cobrado por uma fi scalização do 
cidadão para 2006, que são as chamadas ações es-
tratégicas, e para 2012 as diretrizes. Os objetivos 
que constituem os alvos mais amplos das políticas 
públicas foram deixados de lado, sugerindo não ser 
importante nem necessária sua fi scalização, se es-
tão sendo atingidos ou não. Como entendemos que 
o Plano Diretor é parte de um processo histórico e 
com ele vai-se transformando e atualizando, sen-
do mutável, entendemos que tenha sido um lapso 
conceitual a exclusão dos objetivos ou alvos maio-
res do planejamento da cidade, de uma fi scalização 
popular, limitando as diretrizes para 2012 e ações 
estratégicas para 2006. Nada deve ser excluído da 
participação da sociedade no planejamento de uma 

cidade. Menos ainda seus alvos maiores. Os objeti-
vos, diretrizes e ações estratégicas estão presentes 
apenas no Título II e estão totalmente ausentes dos 
Títulos III, IV e V, sendo o conteúdo do Título III 
– Do Plano Urbanístico Ambiental, do Título IV - Do 
Sistema de Planejamento e do Título V – Da Gestão 
Democrática do Sistema de Planejamento Urbano. 
Isto signifi ca que, ao não possuírem nem diretrizes, 
nem ações estratégicas, os mesmos não devem ser 
objeto da fi scalização popular segundo a letra do 
mencionado artigo 5°. Por outro lado, para que os 
alvos que o Plano Diretor defi niu no seu conteúdo 
para serem atingidos sejam fi scalizáveis, deveriam 
ter escopo, tanto enquanto abrangência setorial e 
local de aplicação, como de prazo para que sejam 
postos em prática, e ainda os recursos fi nanceiros 
necessários para a sua implementação, quando for 
o caso. Como vimos, o artigo 5° do chamado Plano 
Diretor defi ne que, para 2006, a Prefeitura deveria 
ter encaminhado ações estratégicas e, para 2012, 
diretrizes. Seguindo ao pé da letra tal determina-
ção, somente as ações estratégicas com abrangên-
cia e local, prazo e recursos fi nanceiros teriam con-
dições plenas para a sua implementação. 

Dentre as ações estratégicas, algumas são in-
dependentes de recursos fi nanceiros específi cos, 
quando podem ser realizadas na rotina administra-
tiva. Destacaremos quais são. A execução da grande 
maioria, no entanto, depende da defi nição de recur-
sos específi cos, mesmo quando a abrangência, local 
e prazo estiverem já defi nidos. Do levantamento 
feito verifi camos que, das ações estratégicas defi ni-
das no Plano Diretor, que são 100, apenas, aproxi-
madamente 50 têm prazo defi nido para execução. 
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Porém nenhuma das que necessitam da defi nição 
de recursos orçamentários os têm defi nidos. Os 
recursos implicados por aquelas que têm prazos 
defi nidos são com certeza – dada a sua natureza de 
partes do sistema de circulação (abertura de vias, 
novas linhas de metrô, terminais de transbordo de 
passageiros etc.) – muito vultosos e muito provavel-
mente não caberiam nos orçamentos de 4 anos (de 
2002 a 2006). Mesmo se somássemos os orçamen-
tos estadual com o  municipal. São custosas também 
aquelas ações defi nidas nos quadros n. 4, como os 
parques lineares para 2006 e 2012; nos quadros 
n. 5, que são os parques como áreas verdes para 2006 
e 2012; nos quadros n. 6, que são os caminhos ver-
des para 2006 e 2012; nos quadros n. 8, com as cen-
tralidades polares e lineares para 2006 e 2012; nos 
quadros n. 11, com a rede viária estrutural, abertura 
de vias, melhoramentos viários e passagens em des-
nível para 2006 e 2012; nos quadros n. 12, para a 
rede estrutural de transporte público – linhas e es-
tações para os anos meta de 2006 e 2012. No quadro 
n. 19, temos a defi nição de como se fez o “degelo” 
ou diminuição progressiva dos coefi cientes na tran-
sição dos coefi cientes de aproveitamento  máximo 
de 2002 a 2004 das zonas do zoneamento defi nido 
ainda pela legislação anterior, que se mantiveram 
em vigor nesse prazo para os da nova legislação. Por 
isso, esse quadro n. 19 não vem ao caso no que esta-
mos analisando e avaliando.

A grande maioria das ações estratégicas – assim 
defi nidas no chamado Plano Diretor, que é a Lei n. 
13.430/02, para as diversas políticas urbanas que ali 
são defi nidas, para cada um dos setores que as pos-
suem – não defi nem prazo, como também não têm 

recursos defi nidos. Não possibilitam que o cumpri-
mento das determinações do chamado Plano Diretor 
seja verifi cado, pois não há obrigação de atendimen-
to a qualquer prazo. O administrador fi ca, portanto, 
livre para pô-las em prática quando entender con-
veniente. Listamos acima aquelas poucas que têm 
prazo defi nido, e complementamos abaixo as pou-
cas outras que têm também prazo defi nido. Embora 
o artigo 5° só mencione as ações estratégicas como 
aquelas que devam ser objeto de verifi cação, enten-
demos que este artigo não foi bem redigido, pois as 
ações estratégicas se limitam às políticas setoriais 
componentes do Título II – Das Políticas Públicas: Ob-
jetivos, Diretrizes e Ações Estratégicas. Os Títulos III, 
IV e V não contemplam nenhuma ação estratégica, 
porém defi nem ações a serem implementadas, al-
gumas com prazos, nenhuma com recursos, como já 
dissemos. Isto signifi ca que o chamado Plano Dire-
tor não tratou das condições fi nanceiras para a sua 
implementação. Ao assim agir, confi rmou que não 
é verdadeiramente um Plano, que de modo algum 
pode deixar de lado uma avaliação sobre a disponi-
bilidade de recursos fi nanceiros, sob pena de não 
demonstrar sua viabilidade básica. É, portanto, por 
seu conteúdo, como temos reiterado, uma Política 
Orientadora do Plano Diretor, podendo ser defi ni-
da apenas como diretrizes, se as entendermos como 
alvos mais gerais e estratégicos. Tal uso do termo 
“diretriz” é por nós contestado, pois no vocabulário 
corrente a palavra “objetivo” denota alvo mais am-
plo, sendo “diretriz” algo mais específi co, portanto 
menos amplo, decorrente do objetivo a atingir. Por 
isso, recomendamos a sua inversão: o que é cha-
mado de diretriz passe a ser chamado de objetivo e 
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vice-versa. Mas para não nos confundirmos, estamos 
nessa nossa análise mantendo o uso dos dois termos 
como aparecem nas leis.  Mesmo que em sua orga-
nização se queira atribuir-lhes a denominação adicio-
nal de objetivos e ações estratégicas como se fossem 
três níveis hierárquicos de alvos a atingir. Como tais 
objetivos e ações estratégicas, muitas vezes também 
dependem da disponibilidade de recursos fi nancei-
ros para a sua execução, a ausência da defi nição des-
ses recursos impede a verifi cação de sua viabilidade 
fi nanceira. Na verdade, todas as políticas setoriais 
dependem de planos setoriais a serem elaborados. A 
grande maioria com essa obrigatoriedade fi xada nas 
ações estratégicas. Esses planos irão dimensionar os 
recursos necessários parciais e totais, serão avaliados 
quanto à disponibilidade de recursos fi nanceiros es-
timados para o período de vigência do Plano e para 
as datas para as quais as metas forem defi nidas. Só 
assim se poderá avaliar se os mesmos têm viabilidade 
e como priorizá-los, caso os recursos totais não sejam 
sufi cientes para todas as metas, o que é muito pro-
vável. É por isso que dizemos que o verdadeiro Pla-
no Diretor ainda está por ser feito. Este será a soma 
articulada e integrada de todos os Planos Setoriais, 
partindo do Plano de Uso de Solo, defi nido pela Lei n. 
13.885/04 envolvendo local, prazo e recursos fi nan-
ceiros necessários para a sua implementação.

2.47 Como regulamentar o serviço de valet?
A ampliação do uso do automóvel em nossa cidade 
não está acontecendo ao mesmo tempo em que os es-
tabelecimentos comerciais e de serviço ofereçam sufi -
cientes vagas de estacionamento. Em decorrência, vão 

sendo ampliadas as ofertas dos chamados valets, que 
são motoristas contratados pelo estabelecimento (ou 
por empresa prestadora de serviço ao mesmo) que es-
tacionam o carro do cliente em local distante, porém 
à distância que possam buscar o carro a pé em poucos 
minutos, mediante um pagamento específi co fi xado 
e com variações de preço no mercado. Quando hou-
ver um confl ito entre os moradores de um bairro e os 
valets no uso do espaço público da via onde é permi-
tido estacionar, defendemos que se dê prioridade aos 
moradores, que podem solicitar direito prioritário de 
estacionar para sua família, instituindo-se para isso o 
que poderia ser chamado de zona verde, à semelhança 
da zona azul. Outra possibilidade é a de se exigir um 
pagamento pelos valet service quando estacionam na 
via pública, instituindo-se para isso zonas azuis. Uma 
possibilidade adicional é exigir por lei que comércios 
e serviços ofereçam vagas de estacionamento junto 
ao seu negócio ou a uma confortável distância a pé, 
como já ocorre no corredor de comércio e serviços na 
alameda Gabriel Monteiro da Silva.

2.48 Como melhorar a distribuição de renda entre os cida-
dãos na cidade de São Paulo?
Os Planos de Bairro feitos distrito por distrito, ao 
detalharem os Planos Regionais, permitem que se le-
vantem e se orcem com precisão os defi cit de serviços 
públicos enquanto equipamentos urbanos e comu-
nitários. Se fi zermos sistematicamente os Planos de 
Bairro para os 96 distritos da cidade, poderemos dis-
tribuir os recursos públicos, tanto estaduais quanto 
municipais e até federais na proporção destes defi cit, 
constituindo-se desse modo um critério sólido para 
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uma justa distribuição dos mesmos. Os defi cit de ser-
viços públicos estão associados aos níveis de renda 
da população. Quanto mais baixos, maior o defi cit, 
de modo que, se utilizarmos o critério do defi cit de 
serviços públicos para a distribuição dos recursos 
públicos, estaremos contribuindo com segurança 
para melhorar a distribuição de renda na cidade. 
Outro modo de defi nir essa distribuição, enquanto 
tais planos não estiverem completados, que pode 
demorar muitos anos, dependendo da prioridade 
que se dê à sua elaboração, é a utilizacão de indi-
cadores de desenvolvimento sociais já implanta-
dos, como o Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH), atualizado para 2008 e o Índice Paulista de 
Vulnerabilidade Social41(IPVS), atualizado para 
2007. Como os indicadores não estão referidos aos 
gastos públicos correspondentes, os orçamentos 
elaborados distrito por distrito nos Planos de Bair-
ro são uma ferramenta mais precisa do que esses 
indicadores. Eles indicam a distribuição dos gastos 
públicos visando uma melhor distribuição de ren-
da entre os cidadãos.

2.49 Como reduzir a criminalidade urbana de um modo 
geral?
A criminalidade ocorre em todas as sociedades, po-
rém ela se exacerba com as crises econômicas. A re-
tomada do crescimento econômico, ofertando mais 
emprego e renda, é o principal mecanismo a ser acio-
nado com o objetivo da redução da criminalidade. 

4 O IPVS poderá ser consultado nos sites da Prefeitura de São Paulo (www.prefeitura.sp.gov.br), no 
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (www.pnuma.org/dewalac/esp) no Centro 
de Estudos da Metrópole (www.cem.org.br) e na Organisation for Economic Co-operation and 
Development (www.ocd.org)

A melhoria do sistema público de produção de 
segurança sempre deverá ser buscada, pois sem-
pre pode ser melhorado. A redução da impuni-
dade, uma prática histórica no Brasil, desde o 
período colonial, parece estar se transformando 
num grande movimento nacional, alcançando 
aos poucos aqueles que cometem crimes e que 
usam seu poder econômico e político para se li-
vrarem de punições. Nas vias públicas e praças, 
uma medida que preconizamos refere-se à ma-
nutenção de um tráfego de veículos e pessoas 
durante a maior parte do dia, o que contribui 
efi cazmente para um controle social dos mal-
feitores. Interessante experiência é a chama-
da “tolerância zero”, adotada em Nova Iorque, 
a qual, coibindo pequenos crimes, alcança a coibi-
ção dos médios e grandes. Cabe também ao poder 
público oferecer esporte, lazer e cultura para to-
dos os cidadãos, mas especialmente para os que 
têm tempo ocioso, seja porque estejam desem-
pregados, seja porque são alunos fora do período 
escolar, ou porque são idosos e aposentados em 
geral. Na cidade de São Paulo, essas condições 
sociais que ocasionam ociosidade, que podem in-
duzir à prática de crimes por falta do que fazer, 
ocorrem na área central, especialmente no centro 
histórico e nos bairros periféricos, onde a pobreza 
tem se concentrado. É neles que se deve priorizar 
uma política social de atendimento a esses cida-
dãos em situação de vulnerabilidade social, com 
destaque para o morador de rua ou de edifícios 
abandonados, assim como um policiamento os-
tensivo permanente e preferencialmente móvel, 
aleatoriamente, e por isso também preventivo.
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Os edifícios degradados são aqueles em que o 
proprietário desleixou-se e, por serem subutiliza-
dos, somados aos cortiços, merecem integrar uma 
política habitacional popular que os reabilitem. 
Os terrenos baldios, que servem de abrigo para 
moradores ou criminosos, e sendo tais terrenos 
ociosos, devem sofrer pressão dos instrumentos 
do Estatuto da Cidade, para que sejam utiliza-
dos de forma socialmente útil, isto é, cumprindo 
a função social da propriedade. Para isso devem 
integrar o Plano Diretor, conforme estabelecido 
pelo artigo n. 182 da Constituição Federal, e tal 
recomendação deve fazer parte importante da 
Política de Desenvolvimento Urbano orientadora 
do Plano Diretor prevista no caput desse mesmo 
artigo constitucional. 

2.50 É possível resolver o problema da transferência pelos ven-
tos da poluição do ar de um município para outro?
Sim, através de um zoneamento ambiental metropo-
litano que controle as fontes de emissão de poluição 
do ar, considerando os ventos dominantes que so-
pram sobre a metrópole. O Governo Estadual possui 
o instrumental técnico para levantar e regulamentar 
as fontes poluidoras, reduzindo-as ou até eliminan-
do-as, que é a CETESB. Porém, enquanto não houver 
uma legislação estadual, que estabeleça as regras que 
impeçam tal migração produzida pelos ventos carre-
gados de poluição de uns municípios para os outros, 
os municípios emissores difi cilmente introduzirão 
por si tais regras, e os municípios receptores não te-
rão outra opção a não ser clamar aos ventos os sofri-
mentos que suportam. Ou ao Bispo, como se dizia… 

Conjunto Habitacional em Paraisópolis: política habitacional em conjunto com a comunidade permite utilização correta do solo urbano.
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Tradicionalmente, os municípios do ABCDM são 
fontes emissoras de poluição do ar, e a zona leste do 
municipio de São Paulo, dentre outros problemas que 
apresenta, é sua principal região receptora. O meca-
nismo do Consórcio Municipal, que abriga apenas os 
municipios do ABCD, não é obviamente o mecanismo 
institucional para encaminhar soluções de problemas 
metropolitanos, por serem intermunicipais. 

2.51 Que mecanismos existem de negociação entre par-
tes em confl ito em relação às atividades exercidas 
na cidade? 
Até 1985, com a entrada em vigor da Lei n. 
7.347/87, não havia na legislação mecanismo que 
pudesse conduzir a um acordo entre as partes an-
terior à ida ao Poder Judiciário, ou seja na esfera 
administrativa do Poder Executivo, mesmo no in-
terior do Poder Judiciário na esfera da Promotoria 
Pública. A Lei n. 13.430/02 instituiu três instru-
mentos com esse objetivo, previstos nos artigos n. 
288 e n. 289 sob a denominação de Negociação de 
Convivência, podendo ser traduzida em Acordo de 
Convivência, mediado e homologado pelo Poder 
Executivo Municipal. Embora houvesse uma inten-
ção inicial em sua primeira formulação, proposta à 
discussão pública para substituir a lei, esse objetivo, 
claramente inconstitucional, foi logo abandonado 
pelos seus formuladores. Por isso, passou-se a se de-
fender, e assim foi aprovado em lei, que tais acordos 
só são possíveis quando não infrinjam lei vigente. 
Da Negociação de Convivência poderá surgir pro-
posta de alteração da legislação a ser encaminhada à 
Câmara Municipal pelo Executivo. Tal mecanismo 

se aplica especialmente na solução de confl itos de 
interesse que surgem da política de obtenção da 
mesclagem máxima de usos, inclusive no interior de 
um imóvel. Mesclagem essa de usos supostamen-
te regulada por parâmetros de incomodidade. Ora, 
sabe-se da impossibilidade da defi nição de muitos 
desses parâmetros. 

Dois outros instrumentos foram criados pela 
mesma Lei n. 13.430/02. São eles: o TCA, que está 
regulamentado pelos artigos n. 270 e 254, assim 
defi nido: “Na implantação do programa de interven-
ções ambientais, poderão ser utilizados os instrumen-
tos previstos no Estatuto da Cidade, o Termo de 
Compromisso Ambiental (TCA) e o Termo de Compro-
misso de Ajustamento de Conduta Ambiental (TAC). 
Parágrafo único: Os recursos fi nanceiros advindos do 
Termo de Compromisso Ambiental (TCA) e Termo de 
Compromisso de Ajustamento de Conduta (TAC)”. 

Nos casos em que houver previsão em lei de 
pagamento compensador da transgressão, desses 
pagamentos serão originados os recursos fi nanceiros 
defi nidos no parágrafo único acima. No entanto, não 
havendo tal previsão legal, não caberá ao promotor 
ou ao juiz defi nir quantia compensatória da trans-
gressão, pois ao fazê-lo estarão eles transgredindo a 
lei, aceitando, mediante algum pagamento arbitrari-
mente defi nido, a transgressão, sem autorização legal 
para tanto. É muito perigoso o caminho de aceitar 
irregularidades mediante compensação monetária. 
Isso porque, quando esses valores são baixos, está se 
estimulando a transgressão. Só haverá desestímulo 
quando essa compensação for uma multa expressiva 
que signifi que, por exemplo, o dobro do valor ganho 
pela transgressão praticada, deixando a transgressão 
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de ser bom negócio. O artigo n. 254 deve ser altera-
do de modo a tornar a transgressão mau negócio. 
Não se podem utilizar tais instrumentos anistian-
do transgressões à lei, pois tal uso é ilegal e mesmo 
inconstitucional, pois cabe ao Poder Legislativo de-
fi nir as regras para que o Executivo as cumpra. Só 
em casos excepcionais, quando tais regras são tec-
nicamente impossíveis de serem defi nidas, é que se 
admite tal delegação de poderes, conforme a norma 
constitucional que defi ne as atribuições do Poder 
Legislativo face ao Executivo. É de se ressaltar que 
os Termos de Ajuste de Conduta (TAC) estão sendo 
utilizados pelo Poder Judiciário no âmbito admi-
nistrativo da Promotoria Pública, de modo a evitar 
com isso abertura de ações, o que é uma economia 
institucional e para os cidadãos, dada a sobrecarga 
de processos tramitando. Quando tais ações são ine-
vitáveis, é possível chegar-se a acordo no âmbito das 
mesmas. Não havendo tal acordo, o Poder Judiciário 
decidirá de que lado está a razão. Ainda durante o 
trâmite da ação, a Promotoria poderá promover tal 
acordo, a ponto de a parte que originou a ação tomar 
resolução de desistir da mesma, numa decisão que 
a todos pode benefi ciar, tanto os litigantes como o 
poder público.

Outro instrumento, previsto nos artigos n. 36, 
37 e 38 do Estatuto da Cidade, de encaminhamen-
to de confl itos entre vizinhos, ou mais amplamente 
entre empreendimentos públicos e privados e a vi-
zinhança, são os Estudos de Impacto de Vizinhança 
e os Estudos de Impacto Ambiental. Tais dispositi-
vos estão previstos na Lei n. 13.430/02 nos artigos 
n. 256 a 259 inclusive. Pelo artigo n. 256 da Lei n. 
13.430/02, “todos os empreendimentos e atividades 

capazes, sob qualquer forma, de causar signifi cati-
va degradação ambiental, de acordo com Resolução 
CONAMA n. 001/86 ou legislação que venha a suce-
dê-la, dependerão de prévio licenciamento de órgão 
ambiental municipal competente, nos termos da Lei 
n. 6938 de 31 de agosto e 1981, que dispõe sobre a 
Política Nacional de Meio Ambiente, sem prejuízo de ou-
tras licenças legalmente exigíveis. Parágrafo primeiro: 
A Licença Ambiental para empreendimentos ou ativi-
dades consideradas efetiva ou potencialmente causa-
doras de signifi cativa degradação do meio será emi-
tida somente após a avaliação do prévio Estudo de 
Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto 
sobre o Meio Ambiente (EIA-RIMA)”. A resolução 
federal CONAMA citada foi substituída pela re-
solução n. 1 do Conselho Municipal de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável (CADES) 
de 5 de outubro de 2001. 

2.52 Como encaminhar a questão dos moradores de rua?
Evidentemente, uma dimensão e provavelmente 
a mais importante refere-se à oferta de oportuni-
dades de emprego estável sufi cientemente remune-
rado para que o cidadão tenha condições de morar 
adequadamente. Esta dimensão tem mais relação 
com as políticas de desenvolvimento do país do 
que com as políticas de desenvolvimento urbano. 
Na dimensão urbana, a melhoria da segurança so-
cial constitui outro conjunto de medidas a serem 
encaminhadas. Nesse caso, trata-se da política so-
cial de segurança urbana. Por último, a assistência 
social deve prover soluções imediatas como alber-
gues, em que se ofereça para os que o desejarem 
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alimentação e estada (banho roupa, mesa e cama) 
gratuitas. A Lei n. 13.430/02, como sempre temos 
argumentado, constitui um conjunto de diretrizes 
dentre as quais a de que cada política setorial defi -
na seu plano de ação respectivo. No Plano Setorial, 
as ações a serem implementadas são defi nidas en-
quanto tipo, local, prazo e recursos necessários e, 
sempre que possível, os estimados como disponí-
veis. O cidadão vai encontrar resposta efetiva sobre 
essa questão não na Política Orientadora do Plano 
Diretor, que é o conteúdo da Lei n. 13.430/02, e 
sim no Plano Diretor que corresponderá à soma 
integrada e, portanto, inter-relacionada de todos 
os Planos Setoriais. Com destaque, como já argu-
mentado, para aqueles que encaminhem soluções 
para os quatro macroproblemas: o dos congestio-
namentos; o das enchentes; o da perda eminente 
dos mananciais e o da habitação popular insalu-
bre, de risco e também a mal localizada no tecido 
urbano. Destes Planos Setoriais, apenas um se en-
contra pronto, o Plano de Uso do Solo, constituí-
do pela Lei n. 13.885/04. O Plano de Circulação 
e Transportes está parcialmente encaminhado e 
deverá ser completado em conjunto com o Governo 
do Estado. O Plano de Habitação e o de Saneamento 
Básico estão em elaboração, assim como os demais 
Planos Setoriais. Por último, para saber se uma 
determinada ação foi priorizada num determinado 
ano, só a análise do orçamento anual poderá for-
necer uma resposta. Se quisermos introduzir no 
orçamento anual determinada ação, devemos par-
ticipar da elaboração do orçamento daquele ano, 
diretamente ou através de nossos representantes. 

2.53  Como conciliar preservação ambiental com o uso 
habitacional nas áreas de proteção ambiental?
As áreas de proteção ambiental assim defi ni-
das pela Lei n. 13.430/02 são constituídas pelas 
Zona Especial de Proteção Ambiental (ZEPAM), 
Zona Especial de Preservação Cultural (ZEPAC), 
Zona Especial de Produção Agrícola e de Extração 
Mineral (ZEPAG). E incluem áreas de proteção dos 
mananciais assim defi nidas pela legislação estadual, 
pelas leis específi cas da  bacia do Guarapiranga e da 
bacia da Billings. O conceito de área rural deixou 
de estar claramente presente somente na ZEPAG. 
As áreas rurais não estão claramente defi nidas na 
Lei n. 13.430/02. Nela tem a denominação de ru-
ral apenas a Zona Especial de Produção Agrícola 
e de Extração Mineral (ZEPAG). A Zona Especial 
de Proteção Ambiental (ZEPAM) fi cou com um 
caráter ambíguo, embora o artigo n. 167-A diga 
que são porções do território destinadas a pro-
teger ocorrências ambientais isoladas, tais como 
“remanescentes de vegetação signifi cativa e paisa-
gens naturais notáveis, áreas de refl orestamento e 
áreas de alto risco, onde qualquer intervenção será 
analisada especifi camente”. A ambiguidade repou-
sa no conceito de “áreas de alto risco, onde qualquer 
intervenção será analisada especifi camente”. A invasão 
de áreas de alto risco tem sido um fato muito fre-
quente, especialmente por moradias de famílias de 
renda muito baixa, pois encontram nela um pre-
ço ao seu alcance, quando não são simplesmente 
ocupadas à revelia e às vezes com a conivência dos 
proprietários que veem nesse loteamento irregular 
um modo de lotear onde é proibido, com a esperan-
ça de obter anistia. De modo que uma intervenção 
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pública numa área de alto risco de invasão ou lotea-
mento irregular signifi cará, visando uma preserva-
ção ambiental, tanto a remoção do parcelamento 
ilegal ou a sua manutenção, dependendo do que a 
análise específi ca aconselhar. O resultado será, no 
primeiro caso, de remoção, da qual conservaremos 
o uso rural. No segundo caso, de manutenção do 
assentamento, teremos a sua inclusão legal como 
uma parcela de tecido urbano, ou seja uma  zona 
urbana “de fato” transformada em “de direito”. 
A Lei n. 13.430/02, entendendo que apenas as 
ZEPAG constituíssem essa zona rural, diminuiu 
drasticamente sua área. A ZEPAM, entendida 
como também constituinte da zona rural, recupera 
parte desta área perdida. Por outro lado, a segunda 
lei, aprovada durante a mesma gestão de Marta Su-
plicy, 2 anos depois que a Lei n. 13.885/04 já tinha 
criado no seu artigo n. 99 quatro novos tipos de 
zona, sendo duas do tipo “ordinárias”, que são: 

1) Zona de Proteção e Desenvolvimento Susten-
tável (ZPDS); 

2)  Zona de Lazer e Turismo (ZLT). 

E, duas do tipo “especiais”, que são: 

1) Zona Especial de Preservação (ZEP) e, 

2) Zona de Ocupação Especial (ZOE). 

A segunda lei, portanto, fez importante revisão 
dos tipos de zona defi nidos pela primeira lei, que é a 
Lei n. 13.430/02 chamada de Plano Diretor. A tipo-
logia de zonas de uso, defi nida na Lei n. 13.430/02, 
já foi assim revista pela Lei n. 13.885/04, que é 
complementar àquela. Há muito está estabele-
cido que o titular de uma atividade de produção 
agrícola intensiva, e como tal comprovada por 

documentação adequada, se requerer à Prefeitura 
Municipal a isenção do IPTU a obterá, e terá que 
pagar no lugar o Imposto Territorial Rural (ITR), 
mesmo que a atividade esteja encravada no meio 
da cidade, como vemos, por exemplo, com certa 
frequência com a produção de hortaliças, inclusi-
ve embaixo de linhões de transmissão de energia 
elétrica. Para se admitir em tais áreas de proteção 
ambiental um tecido urbano, devem-se adotar dis-
positivos de compensação ambiental do tipo do 
previsto na lei estadual recentemente aprovada, a 
Lei n. 13.579/09 – de Proteção e Recuperação dos 
Mananciais na Bacia da Billings. As Zonas de Lazer 
e Turismo (ZLT), por seu caráter de preservação 
do meio ambiente, criadas pela Lei n. 13.885/04, 
também recomendamos que deva ser considerada 
parte da zona rural. 

2.54  Como planejar e implementar ciclovias na cidade?
O sistema cicloviário deve ser entendido como 
composto de dois subsistemas, um local e um es-
trutural: o local atendendo ao acesso dos terminais 
do sistema de transporte coletivo. Para este sis-
tema devem ser previstos bicicletários nos termi-
nais e a possibilidade, fora dos horários de pico, do 
proprietário da bicicleta carregá-la consigo dentro 
dos veículos do sistema de transporte. Outros tra-
jetos podem e devem ser previstos para acesso às 
centralidades locais, tais como hospitais, univer-
sidades e centros de comércio e serviços. O siste-
ma estrutural deve buscar interligar Subprefeitu-
ras, especialmente ao longo dos trajetos defi nidos 
como estruturais da cidade, porém, por razões de 
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segurança, sempre que possível isolados das fai-
xas de veículos automotores, em distância tal que, 
mesmo caindo de lado, os ciclistas não corram pe-
rigo de atropelamento. Para treinamento esporti-
vo, devem ser oferecidas ciclovias contínuas, isto 
é, sem interrupção de semáforos ou paradas obri-
gatórias, preferencialmente com distâncias acima 
de 30 km. Um local muito propício para esta ins-
talação situa-se na parte interna, junto às duas 
margens do Rio Pinheiros, onde existem hoje ruas 
de serviço e onde foi recentemente implantado um 
trecho de ciclovia a ser estendido. 

Os Planos de Bairro, por sua vez, pela Lei n. 
13.885/04 em seu artigo n. 43, parágrafo 3º, po-
dem estabelescer quais são as vazões máximas de 
tráfego a serem adotadas nas vias locais e coletoras 
das ZER e da ZM-1 e propor mecanismos de con-
trole para evitar que elas sejam ultrapassadas. Vê-
-se por esse dispositivo que a maior parte da cida-
de, que é constituída de vias coletoras e locais lo-
calizadas nas demais ZM, não está abrangida por 
esse possível controle. Recomendamos que o mes-
mo seja estendido para toda a cidade, para não ca-
racterizar o traffi  c calming como privilégio de pou-
cos. Como a rede cicloviária depende da acalmação 
do tráfego de veículos para que ofereca um mínimo 
de segurança, esse objetivo, de não deixar que o 
excesso de veículos esterilize a urbanidade na cida-
de, deve ser enfaticamente perseguido. Buscando 
atingir o objetivo de se ter um sistema cicloviário 
por todo o sistema viário do municipio, propomos 
variar suas regras conforme varie a hierarquia da 
via enquanto sua função de ser estrutural em seus 
três subníveis, N-1, N-2 e N-3; ou ser coletora ou 
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As ciclovias da cidade devem levar em consideração dois 
subsistemas: um local e outro estrutural.
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demanda por veículos automóveis, 
essa possibilidade fi ca condicionada 
pela obtenção de uma redução subs-
tancial dos automóveis em circulação, 
a ser obtida através de medidas que 
privilegiem o transporte coletivo. Ou-
tra possibilidade é o compartilhamen-
to das bicicletas na faixa exclusiva para 
ônibus, já compartilhada por táxis e 
veículos como ambulâncias, carros de 
bombeiro e policiais, sendo que, nes-
ses casos, conviria que essa faixa ex-
clusiva se situasse junto das calçadas, 
como em Londres;

c3) via com tráfego lento: nesse caso, as 
bicicletas podem compartilhar o leito 
carroçável com os veículos, sendo esta 
solução a que apresenta mais perigos 
para o ciclista, não sendo por isso a 
mais recomendável;

3) um sistema de ciclovias estrutural deve ser 
o mais contínuo possível, ou seja, quando 
possível sem interrupções de semáforos e 
paradas obrigatórias, podendo ser usado 
para translados entre centralidades regionais 
em diferentes Subprefeituras e treinamento 
desportivo.

2.55  Como desenvolver a cidadania?
Nada melhor para desenvolver a cidadania do que 
tomar a cidade como objeto de estudo. No ensino 
formal, desde o ensino fundamental, é possível in-
serir em várias disciplinas o estudo do meio, com 
ênfase no bairro onde a escola se situa. Havendo já 

ser local, correlacionando esses papéis funcionais 
com a sua capacidade física em função especial-
mente de sua largura e sua declividade. 

Recomendamos então as seguintes regras:

1) viabilizar a inserção da bicicleta na rede viária 
integrando-a aos modos motorizados da forma 
mais segura e efi ciente possível, prevendo:

2) um sistema de ciclovias local para atender o 
acesso às centralidades locais e terminais de 
transporte, dando suporte a outros sistemas 
de transporte:

a) quando em vias de largura igual ou superior 
a 12 m, com calçadas entre 2 e 3 metros de 
largura, as bicicletas compartilharão o leito 
carroçável com os demais veículos, desde 
que o tráfego de veículos esteja proibido de 
superar 30 Km/h;

b) nas vias coletoras, com limite de velocida-
de até 50 Km/h, os ciclistas compartilha-
rão o leito carroçável com os demais veícu-
los, sem a obrigatoriedade de defi nição de 
ciclofaixa.

c) nas vias estruturais temos três casos:

c1) vias com tráfego rápido e calçadas lar-
gas, maiores que 3,1 m: nesses casos, 
será defi nida ciclofaixa na calçada com 
1,5 m de largura;

c2) via com tráfego rápido com calçadas 
inferiores a 3,1 m: nesse caso, as ciclo-
faixas deverão ser defi nidas no leito 
carroçável, todavia, dada a escassez 
de espaço viário na cidade, diante da 
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um Plano de Bairro, este poderá ser utilizado como 
referência e posto em debate, já que o planejamen-
to deve ser visto como um processo permanente 
no tempo, do qual resulte, de tempos em tempos, 
uma revisão do planejado na medida das alterações 
dos valores sociais e dos interesses em jogo. Assim 
deve ser pensado um planejamento democrático. 
Não havendo plano elaborado, no caso do Muni-
cípio de São Paulo, de cada distrito, as refl exões 
devem conduzir para que o mesmo seja elaborado 
de forma a contemplar todas as necessidades dos 
seus moradores, no que depender da ação pública 
e da contribuição que cada um puder dar para a 
solução dos seus problemas. O livro Reinvente seu 
bairro (Editora 34), tomado recentemente (2010) 
como livro de referência para a rede estadual de 
ensino, é muito útil para esta fi nalidade. Nele se 
apresenta um raciocínio de como o espaço urbano 
é estruturado e de que modo o planejador, que in-
clui a população organizada e participativa, deve 
atuar. Uma interessante experiência se dá com 
esse sentido em Buenos Aires, Argentina, através 
do trabalho de Silvia Alderoghi, conforme relata 
em livro que coordenou denominado Ciudad y ciu-
dadanos (Editora Paidós). Em Buenos Aires, com 
sua assessoria, a Prefeitura pratica tal orientação. 
Nos países do primeiro mundo, para a integra-
ção de populações marginais, também se utiliza o 
planejamento de bairro como modo de enraizar 
o migrante no seu novo espaço de moradia, fa-
zendo-o coparticipante do processo de produção 
e controle do desenvolvimento urbano, visando 
superar o vandalismo muito frequente. Ao agir 
assim, estaremos contribuindo para vermos a 

Cidade como Educadora, participando desse modo 
de amplo movimento social que vai-se alastrando 
pelo mundo, em correspondência a um processo 
de urbanização que vai trazendo, do campo para a 
cidade, uma proporção cada vez maior dos mora-
dores do planeta. 

2.56 Em que termos a mesclagem de padrões sociais é 
positiva?
Defendemos a mesclagem de usos que não é a 
mesma coisa que a mesclagem de padrões sociais. 
A mesclagem de usos signifi ca ter perto de si uma 
variedade de usos que lhe sejam úteis de modo a 
reduzir a necessidade de deslocamentos. A mo-
bilidade urbana é tanto melhor quanto menos se 
precisar deslocar numa cidade para acessar todas 
as qualidades culturais, de emprego e de serviços 
que ela ofereça a partir de sua moradia. No que 
se refere à mesclagem de padrões sociais, temos 
que reconhecer, em primeiro lugar, que o merca-
do segrega espacialmente, especialmente através 
do mecanismo do preço de acesso à moradia, por 
padrões sociais iguais ou próximos. Essa segrega-
ção separa os bairros de classe média e populares. É 
preciso reconhecer também que, tanto os morado-
res de bairros de classe média como os moradores 
de bairros populares se sentem à vontade em seus 
próprios bairros, muitos vivendo por toda a sua 
vida nos mesmos bairros onde nasceram. Proble-
mas de convivência podem surgir quando popula-
ções de um nível mais alto se instalam em bairros 
populares e vice-versa, populações de padrão mais 
baixo em bairros de classe média. No primeiro 

CMSP_PDE_P4-1.indd   149 09.09.11   04:35:02



Lições da cidade

150

caso, o preconceito dos de renda média para com 
os de renda baixa, no sentido de imaginá-los como 
focos de criminalidade, leva os de classe média a se 
instalarem em enclaves murados e mesmo fortifi -
cados. O contrário também pode produzir o mes-
mo fechamento para os moradores do entorno de 
uma favela. Na verdade, existe muito preconceito 
da classe média em relação às classes populares. É 
o que se tem visto especialmente nas favelas mais 
antigas e centrais, onde esse suposto confl ito entre 
vizinhos avulta. É uma constatação hoje reconhe-
cida por pesquisas de mercado, que as famílias que 
vivem em bairros de baixo nível de renda e mes-
mo em favelas estão bem equipadas no interior 
de suas casas, com mobiliário, eletrodomésticos, 
roupas, alimentação e até, e cada vez mais, com 
automóveis. O problema social está na baixa qua-
lidade da moradia e do urbanismo de seu entorno. 
São moradores urbanos, mas “sem cidade”. Em São 
Paulo, nas áreas centrais, salvo algumas exceções 
de favelas em beira de córrego, o problema está no 
terreno diminuto, às vezes com 30 ou 40 m2, e na 
consequente ausência de sufi ciente ventilação e 
insolação. No que se refere ao urbanismo, as más 
condições se revelam na falta de espaço viário, de 
um mínimo de áreas verdes e de infraestrutura de 
esgoto. Mesmo quando já foram anistiadas e, após 
isso, consolidadas em alvenaria. Nesses casos dos 
“sem cidade”, uma reurbanização que transformas-
se as favelas em pequenos edifícios de apartamen-
tos, por exemplo, poderia eliminar o estigma social 
que pesa sobre elas de ser um antro de bandidos. 
Já na periferia da cidade, as favelas não se instalam 
apenas em áreas de má condição geológica, quando, 

por exemplo, são resultado de ocupação de áreas 
públicas destinadas pelos loteadores como áreas 
verdes e institucionais, pois estes, quando doam, 
doam muitas vezes as “pirambeiras”. Instalam-se 
também em áreas de alto risco, em beiras de cór-
rego ou em encostas de alta declividade, sujeitas 
ao desmoronamento, em terrenos que nem lotea-
dos foram pelos proprietários, em assentamentos 
muito precários e de alto risco. Na periferia, são 
os moradores mais pobres os que mais se arris-
cam, pois são levados a isso pela lógica dos preços 
do mercado imobiliário. Não cultuam o risco de 
vida como aqueles que praticam esportes radicais. 
Arriscam-se por absoluta necessidade, ao analisa-
rem custos e benefi cios oferecidos pela localização. 
Esses assentamentos de alto risco na periferia, na 
maior parte das vezes, situam-se em bairros popu-
lares, não gerando por isso confl itos de vizinhança. 
Voltando aos bairros de classe média, geralmente 
situados nas áreas mais centrais da cidade (Alpha-
ville-Tamboré são exceções), os enclaves popula-
res podem, através de reurbanização criteriosa, 
transformar os habitantes usuais, com a elimina-
ção das favelas, sem expulsá-los, criando com isso 
condições adequadas para uma convivência social 
pacífi ca. O buscado repovoamento da área central, 
através de projetos conduzidos pelo poder público, 
terá que enfrentar a questão da possível convivên-
cia social entre vizinhos de padrões sociais diferen-
ciados, se quiser praticar uma mesclagem de seus 
padrões. Devemos sempre buscar mesclagens, de 
modo que o diferencial de padrões propicie uma 
convivência tranquila. Se isso não for praticado 
nos projetos públicos, o resultado será o paulatino 
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abandono dos diferenciais iniciais. É muito conhe-
cido entre os urbanistas o que ocorreu em Brasí-
lia, nas superquadras do plano piloto. Lúcio Costa, 
com o saudável propósito de mesclagem de padrões 
sociais, destinou mesmo edifício para ministros e, 
dizia-se, também para os seus contínuos, que mo-
rariam assim lado a lado. Na primeira oportunidade 
que tiveram, esses moradores de menor renda ven-
deram seus direitos de moradia a famílias de padrão 
de renda mais elevado, tornando inócuo o objetivo 

de mesclagem de padrões inicialmente deseja-
do. Devemos desejar e lutar para que a sociedade 
brasileira caminhe fi rmemente para o objetivo de 
redução das desigualdades sociais, pois, quando o 
cidadão tiver renda para poder adquirir ou alugar 
uma moradia saudável, de modo algum escolherá 
morar em área de risco. Por isso, devemos praticar 
diferenciais de padrões sociais vizinhos não muito 
grandes, para a obtenção de uma convivência social 
positiva e estável. 

A mesclagem de padrões sociais é negativa e segrega os bairros.
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2.57 É possível distribuir mais adequadamente os recursos 
entre as Subprefeituras?
Primeiro precisamos distinguir o que vai ser apli-
cado no território da Subprefeitura, envolvendo 
Governo Federal, Estadual e a própria Prefeitura, 
e os projetos e atividades que envolvam apenas re-
cursos municipais. No primeiro caso, trata-se de 
defi nir um ano meta de planejamento, acrescen-
tando-se as necessidades que serão nesse período 
de tempo conjugadas com os anos meta do Plano 
Diretor. No segundo caso, isto é, o de cuidarmos 
de apenas gastos municipais através da Subpre-
feitura, dependerá das atribuições legais que elas 
possuam. No primeiro caso, ao que sabemos, ape-
nas na gestão de Olavo Setubal foi feito um traba-
lho de levantamento de todo o defi cit que naquela 
ocasião se apresentava por toda a cidade, tanto de 
recursos para investimento, como recursos para 
custeio, assim como para pagamento das dívidas 
acumuladas.  Embora neste último caso de difícil 
defi nição pelas indefi nições dos preços a serem pa-
gos nas desapropriações quando são dependentes 
de acordos judiciais. Mas sempre é possível esti-
mar algum valor. Com o valor do defi cit na mão, é 
possível estimar as receitas para o mesmo prazo 
e verifi car se os recursos serão sufi cientes para 
atender a toda a demanda. Esse trabalho foi feito 
no fi nal da década de 1970, na gestão do prefeito 
Setubal, verifi cando-se a insufi ciência dos recur-
sos provavelmente disponíveis para atender à de-
manda calculada diante da distribuição dos recur-
sos públicos entre União, estados e municípios. 
É sabido que a Constituição de 1988 distribuiu 
atribuições antes concentradas na União, para 

estados e municípios. No entanto, concentrou em 
suas mãos os recursos públicos, tornando-se as-
sim seu grande distrubuidor por todo o país. O 
município de São Paulo, que, por ser uma metró-
pole, presta serviço de educação, saúde e cultura 
para todo o país, naquela ocasião recebia de volta 
menos de 20% do total arrecadado. Esse meca-
nismo defi nidor de atribuições na prestação de 
serviços para a base do estado brasileiro, e con-
centrador de recursos na cúpula, reforçou uma 
tradicional dependência de estados e municípios 
em relação à União. 

No interior de uma Prefeitura, não se deve 
atribuir funções sem que se destinem recursos 
que permitam que sejam cumpridas, sob pena de 
criar-se uma dependência interna que anula a su-
posta autonomia de atribuições. Independente-
mente se são secretarias centralizadas ou Subpre-
feituras que devem realizar as tarefas necessárias 
para que a cidade cumpra sua função social, como 
determina a Constituição Federal pelo artigo n. 
182, cabe ao Plano Diretor defi nir os defi cit para 
o conjunto da cidade, no que se refere às obras e 
serviços que atendam a mais de uma Subprefei-
tura, e fazer também, para cada uma delas, o le-
vantamento dos seus defi cit específi cos. Para tal, 
os Planos de Bairro são um instrumento comple-
mentar aos Planos Regionais, que permitem o seu 
detalhamento com uma defi nição de grande preci-
são destes mesmos defi cit. Preconizamos que esse 
trabalho de levantamento dos defi cit acumulados, 
das demandas futuras e dos recursos disponíveis 
seja uma tarefa importante a ser desenvolvida no 
âmbito do Plano Diretor. 
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Subprefeitura da Sé
Bela Vista, Bom Retiro, Cambuci, 
Consolação, Liberdade, República, 
Santa Cecília, Sé

Subprefeitura de Ermelino Matarazzo
Ermelino Matarazzo, Ponte Rasa

Subprefeitura de Itaquera
Cidade Líder, Itaquera, José Bonifácio, 
Parque do Carmo

Subprefeitura da Penha
Artur Alvim, Cangaíba, Penha, Vila 
Matilde

Subprefeitura de São Mateus
Iguatemi, São Mateus, São Rafael

Subprefeitura da Cidade Tiradentes
Cidade Tiradentes, Itaim Paulista, Itaim 
Paulista, Vila Curuçá

Subprefeitura de Guaianases
Guaianazes, Lajeado

Subprefeitura de São Miguel 
Paulistam Jardim Helena, São Miguel 
Paulista, Vila Jacuí

Subprefeitura de Aricanduva
Aricanduva, Carrão, Vila Formosa

Subprefeitura do Ipiranga
Cursino, Ipiranga, Sacomã

Subprefeitura da Mooca
Água Rasa, Belém, Brás, Mooca, Pari, 
Tatuapé

Subprefeitura da Vila Prudente
São Lucas, Sapopemba, Vila Prudente

Subprefeitura do Butantã
Butantã, Morumbi, Raposo Tavares, Rio 
Pequeno, Vila Sônia

Subprefeitura da Lapa
Barra Funda, Jaguara, Jaguaré, Lapa, 
Perdizes, Vila Leopoldina

Subprefeitura de Pinheiros
Alto de Pinheiros, Itaim Bibi, Jardim 
Paulista, Pinheiros

Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha
Cachoeirinha, Casa Verde, Limão

Subprefeitura Jaçanã/Tremembé
Jaçanã, Tremembé

Subprefeitura de Santana-Tucuruvi
Mandaqui, Santana ,Tucuruvi

Subprefeitura da Vila Maria
Vila Guilherme ,Vila Maria ,Vila 
Medeiros

Subprefeitura da Freguesia do Ó
Brasilândia ,Freguesia do Ó

Subprefeitura de Perus
Anhanguera, Perus

Subprefeitura de Pirituba
Jaraguá, Pirituba, São Domingos

Subprefeitura do Jabaquara
Jabaquara

Subprefeitura de Santo Amaro
Campo Belo, Campo Grande, Santo 
Amaro

Subprefeitura da Vila Mariana
Moema, Saúde, Vila Mariana

Subprefeitura do Campo Limpo
Campo Limpo, Capão Redondo, Vila 
Andrade

Subprefeitura da Capela do Socorro
Cidade Dutra, Grajaú, Socorro

Subprefeitura da Cidade Ademar
Cidade Ademar, Pedreira

Subprefeitura do M’Boi Mirim
Jardim Ângela, Jardim São Luís

Subprefeitura de Parelheiros
Marsilac, Parelheiros

As 31 Subprefeituras e seus distritos

CMSP_PDE_P4-1.indd   153 09.09.11   04:35:20



Lições da cidade

154

Como foram defi nidos os limites das Subprefeitu-
ras? Dado o gigantismo da cidade de São Paulo, com 
cerca de 11 milhões de habitantes, houve uma pres-
são forte de decentralização ao longo dos últimos 
40 anos. O número de “administrações regionais”, 
nome inicial das Subprefeituras, foi crescendo, es-
tando atualmente defi nido em 31. Na média signi-
fi ca cerca de 300.000 habitantes para cada uma, ou 
seja, uma cidade de porte médio. Adotaram-se os 
96 distritos como base para essa divisão, resultan-
do numa média de três distritos por Subprefeitura. 
Existem reinvindicações que demandam que um 
determinado bairro, cortado ao meio pelo critério 
dos distritos, deveria deixar de sê-lo, rearranjando 
seus limites. É importante, no entanto, considerar 
que os distritos constituem uma base de dados im-
portante para o planejamento, de modo que, sepa-
rar parte de um distrito para uma Subprefeitura e 
parte para outra deve ser evitado.

2.58 A lei de vilas é satisfatória?
O objetivo da lei de vilas é propiciar um adensa-
mento de moradias, constituindo um condomínio 
privado, fechado ou não, que se instale em lotes 
grandes com determinada área mínima e com de-
fi nição de parâmetros de proporções entre espaços 
livres e ocupados, verdes e edifi cados, permeáveis 
e impermeáveis. Discute-se qual deve ser a densi-
dade de ocupação do solo. Há quem critique sua 
densidade excessiva. O mercado imobiliário tem 
produzido vilas em acordo com a legislação em vi-
gor, as quais têm sido muito bem absorvidas por 
ele, a preços bem elevados, pois são em geral bem 

situadas na cidade, especialmente quando estão 
em zonas estritamente residenciais. Isto eviden-
cia que uma parcela da população prefere morar 
em casas, mesmo que apertadas, desde que bem 
localizadas na estrutura urbana. Sabemos que 
os padrões de consumo são uma variável cultu-
ral. Desse modo, a questão a respeito das densi-
dades excessivas, se são permitidas ou não pelos 
padrões da lei, deve ser objeto de um constante 
debate a ser desenvolvido junto à opinião pública. 
A mídia poderia divulgar este debate. Os Planos 
de Bairro também são um instrumento para que 
se analisem e se defi nam em que termos as vilas 
podem ser bem-vindas para a obtenção de uma 
cidade compacta e sustentável. 

Na foto abaixo, um exemplo de vila situada no bairro do Cambuci.
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2.59 Devemos apoiar a atividade do catador de lixo reciclável?
Sem dúvida. Sua atividade é altamente positiva, 
pois, além de contribuir para a redução do custo 
público no recolhimento do lixo da cidade, é uti-
lizador de um emprego criado especialmente para 
pessoas desempregadas e que não conseguiram 
ainda melhor qualifi cação profi ssional, ou, mes-
mo tendo-a, não conseguem exercê-la. O poder 
público, as empresas, as famílias e os cidadãos de-
vem em geral dar o maior apoio a essa atividade, 
separando o lixo nos vários tipos com os quais se 
faz a reciclagem. Os recicladores, que são também 
catadores de lixo reciclável, podem e devem se or-
ganizar em cooperativas, as quais podem e devem 
ser apoiadas pelo poder público, oferecendo espa-
ços para sua instalação, assim como contribuindo 

para a seleção de material a ser reciclado. O poder 
público pode até, como fez Jaime Lerner em Curi-
tiba, pagar a esses catadores valores proporcionais 
às economias que essa atividade traz, não apenas 
para o sistema de coleta, mas também para o de 
depósito dos resíduos, proporcionando uma con-
tribuição importantíssima para a sustentabilidade 
do meio ambiente. 

2.60 Onde exercer atividade física em São Paulo?
Fora das academias, dos clubes e da sua própria 
casa, o espaço público é a melhor opção. Nele o an-
dar a pé, o correr, o andar de bicicleta ou simples-
mente fazer exercício físico é cada vez mais pratica-
do. Especialmente em parques para isso equipados, 

Trabalho dos catadores é fundamental para sustentabilidade do meio ambiente.
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e em menos medida em praças e até simplesmen-
te ao longo das ruas. Nestas vemos o paulistano 
enfrentar a poluição produzida pelos veículos, os 
obstáculos representados por degraus, inclinação 
lateral excessiva, pisos esburacados, postes que in-
terrompem a faixa do pedestre ao longo das vias. 
Em algumas avenidas, no seu canteiro central, foi 
possível a implantação de caminhos de pedestres e 
até ciclovias. Desse modo, o controle do volume e 
tipo de veículos, como um dos resultados de uma 

política que previlegia o transporte coletivo face ao 
individual, poderá assegurar uma qualidade am-
biental que hoje não existe em certas vias devido 
ao excesso de veículos. Claro está que esse controle 
depende de uma ampla política para todo o muni-
cípio, que faça predominar o transporte coletivo 
sobre o individual. Para corroborar nosso procedi-
mento de análise, vejamos também que, pela Lei n. 
13.885/04, em seu artigo n. 174, inciso III, devem 
ser defi nidos parâmetros “para a instalação dos usos 
residenciais R e não residenciais NR, em função da se-
gurança da via e da fl uidez do tráfego”, defi nidos no 
caso pelo Quadro 4, relativosa: 

a)  categoria da via, que traduzimos por sua fun-
ção, isto é, se é estrutural em seus três níveis 
N-1,N-2 e N-3, coletora ou local; e 

b)  largura da via. 

O controle do volume e tipo de tráfego está 
previsto de vários modos, às vezes contraditórios 
entre si. Na mesma Lei n. 13.885/04, o seu artigo 
n. 176 diz: “A defi nição de parâmetros de incomodi-
dade e as condições de instalação têm como referência: 
I- nas zonas de uso: … b) na ZM e na ZM-p: o uso resi-
dencial”. No entanto, nas vias da mesma ZM, afi r-
ma que se deva priorizar “a fl uidez e seguranca do 
tráfego, segundo as suas categorias”.

2.61 Quanto cobrar pela outorga onerosa?
Na Lei n. 13.430/02, chamada do Plano Dire-
tor, ela é defi nida em seu artigo n. 213 e pelo ar-
tigo n. 21 na sua lei complementar, que é a Lei n. 
13.885/04. 

A fórmula é: B= Vt/ CAb, onde:

Atividades físicas praticadas nos espaços públicos da cidade 
valorizam a convivência e são cada vez mais comuns.
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B = chamado de benefício, pois legalmente não é um 
imposto nem uma taxa. Corresponde ao preço 
a ser pago para se obter a outorga onerosa dos 
direitos de construir não gratuitos; 

Vt = é o valor venal do metro quadrado do terreno e,

CAb = é o coefi ciente de aproveitamento básico: 

 B= Vt/CAb

Um questionador nas audiências públicas pro-
pôs que o valor a ser cobrado pelo “solo criado”, ou 
seja, pelo direito de construir além do direito gra-
tuito conferido a ele pelo coefi ciente de aproveita-
mento básico (CAb) até o máximo permitido por lei, 
defi nido pelo coefi ciente de aproveitamento máxi-
mo (CAm), na fórmula defi nida para o seu cálculo, 
ao invés de se dividir o valor venal pelo CAb, seja 
por ele multiplicado. Isso signifi caria multiplicar 
por 4 o preço atual da outorga onerosa para os em-
prendimentos imobiliários que constroem prédios 
de apartamentos aprovados pela tipologia R-2v. 
Em vez dessa proposta, deveríamos adotar o mo-
delo aprovado no Plano Diretor de Belém pela Lei 
n. 7434/1993, no seu artigo n. 185, parágrafo pri-
meiro. Nele, o valor a ser cobrado para cada metro 
quadrado de área construída a mais que a permiti-
da pelo CAb deveria ser igual ao do valor venal, em-
bora a rigor devesse ser o de mercado. Usualmente, 
o valor venal é mais baixo que o de mercado. Desse 
modo, cobrando-se pelo valor venal, estaremos co-
brando a menos do que o que seria mais adequa-
do. Essa cobrança corresponde a menos, quando 
ocorrer um incentivo aos empreendedores imobi-
liários. Não vemos razão para querer cobrar a mais 
do que o valor venal, quando representar o valor 

real ou de mercado. Sendo ele a base do cálculo da 
outorga onerosa do solo criado, fi cará claro que, ao 
ser utilizado, é como se o empreendedor estivesse 
comprando um terreno a mais na proporção 1:1 
dos metros quadrados a mais que queira construir. 
O que nos parece um critério justo. Como está pre-
visto na Lei n. 13.430/02 e na Lei n. 13.885/04, 
como exposto, o valor B da outorga é igual ao valor 
venal dividido pelo CAb. Assim, o proprietário do 
terreno, com o CAb igual a duas vezes a área do 
terreno, ganhará em valorização o mesmo valor 
que o poder público perderá em arrecadação. Re-
comendamos a adoção do mesmo critério adotado 
em Belém do Pará pelo qual cada metro quadrado 
de direito de construir será adquirido do poder 
público pelo valor exato do valor venal do metro 
quadrado do terreno onde se situe a edifi cação a 
ser erguida. O que corresponde, na fórmula acima, 
a que o CAb seja igual a uma vez a área do ter-
reno para todos os emprendimentos. Hoje, a exce-
ção feita pelos artigos n. 297 da Lei n. 13.430/02, 
repetida de um modo um pouco modifi cado pelo 
artigo n. 241 da Lei n. 13.885/04 e repetida de 
modo igual ao da Lei n. 13.885/04, tornando o 
CAb igual a 2 para os R-2v, que são os edifícios de 
apartamentos, garante um privilégio para os em-
preendimentos imobiliários a nosso ver descabido. 
A rigor, em geral nem mesmo os benefi cia, mas sim 
aos proprietários que lhes vendem terrenos para 
edifi car se souberem a fi nalidade da compra, e re-
duz pela metade os recursos públicos destinados ao 
FUNDURB, um instrumento fundamental criado 
pela Lei n. 13.430/02 para a distribuição mais jus-
ta e igualitária dos serviços públicos na cidade.
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A transformação do ideal de cidade
A fundação da cidade na Antiguidade era um ritual sa-
grado, regido por regras bem determinadas, as quais não 
podiam ser desrespeitadas, mesmo em detalhes, sem 
causar terríveis resultados, e cuja fi nalidade principal era 
erigir uma cidade na qual o macrocosmo estivesse repre-
sentado. Estas regras fundavam-se em dois pressupos-
tos, primeiro, que a cidade deveria agradar a divindade e, 
em segundo, ela não era concebida para crescer, nem em 
população nem em tamanho, além de seu plano original. 
Mesmo nas maiores e mais centrais cidades do período, 
como Atenas e Roma, o crescimento resultante das po-
líticas imperialistas não alterou a concepção original da 
cidade. O próprio fracasso do imperialismo ateniense é 
tributado ao não ter sido capaz de transcender a concep-
ção de  cidade, enquanto o sucesso do Império Romano, 
que levou Roma a dimensões colossais, jamais conseguiu 
romper a inércia social que imaginava a cidade segundo 
outros modelos. Toda a Idade Media é um enorme esfor-
ço de manter a cidade dentro de seu desenho pequeno, 
estável e sagrado, no qual as poucas cidades mercantis 
independentes são a exceção.

Mesmo quando o local central da cidade passa a ser 
ocupado pelo homem, durante a Renascença, ainda as-
sim se tem uma concepção estática e idealizada, portan-
to autoritária, da cidade, como demonstram todas as 
utopias escritas na Idade Moderna, nas quais o desenho 
da cidade obedece a alguma noção do que seria uma dis-
tribuição racional e os cidadãos deveriam se conformar 

Lições da cidade

Nunca será demais 
insistir em esclarecer 
que as más 
cidades não foram 
historicamente, e não 
o são hoje, apenas 
‘más cidades’, mas 
uma das forças 
negativas para manter 
os poderes arbitrários 
e para retardar, 
distorcer, deturpar 
ou fazer decair as 
potencialidades 
evolutivas da 
civilização e os 
próprios movimentos 
sociais de libertação. 

(Roberto Guiducci, 
A Cidade dos Cidadãos)
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a ela. Novamente há aqui a tensão entre a ordem per-
feita da Utopia ou da Cidade do Sol e as tumultuadas 
Florenças e Venezas reais, repletas de confl itos políticos 
e sociais, resultados das transformações históricas. 

 O início do processo de formação dos estados nacio-
nais, depois a urbanização e por fi m a industrialização, 
leva ainda a processos nos quais o desejo de ordem se 
mantém e, em particular, o estado passa a ocupar um 
papel central na defi nição das cidades, as quais se tor-
nam importantes polos geopolíticos. A Paris pós-revo-
lucionária, com suas avenidas largas para embelezar 
mas também difi cultar as barricadas, é o grande exem-
plo dessa transformação.

O processo de industrialização leva a uma urbani-
zação acentuada, e as cidades crescem além de qual-
quer controle. Este processo acelerado e acentuado de 
urbanização traz a primeira ruptura séria com tudo o 
que se tinha pensado e teorizado até então sobre uma 
cidade cujo tamanho tinha limitações. Num primeiro 
momento, a expansão desenfreada tinha o objetivo bá-
sico de abrigar a mão de obra crescentemente necessá-
ria pela industrialização, de qualquer forma que fosse 
possível.

A Londres repleta de cortiços insalubres e a tumul-
tuada Nova Iorque repleta de migrantes de boa parte do 
mundo são os exemplos deste novo momento. 

Conclusão
Capítulo 3

Atenas (Grécia), políticas imperialistas para agradar a divindade não permitiram a expansão da cidade e nem do tamanho de sua 
população.
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Logo, contudo, o espaço urbano torna-se escasso e, 
como tal, adquire valor econômico e passa a ser merca-
doria em circulação à qual se podia agregar valor. É o 
momento do confronto com uma organização aparen-
temente caótica da cidade, mas cuja lógica interna era 
garantir o máximo de valor agregado e, portanto, lucro 
para o mercado. As cidades se expandem, tanto horizon-
talmente – porque a expansão periférica valoriza as áre-
as centrais, no modelo europeu, ou a fuga do aparente 
caos das áreas centrais dá a periferia um valor adicional, 
segundo o modelo americano –, quanto verticalmente, 
para garantirem o lucro máximo nas áreas valorizadas. 
Em todos os casos, é preciso conceber a evolução de um 
conceito de cidade que traz uma ruptura com tudo o 
que se havia pensado sobre a cidade antes, desde a mais 

remota antiguidade. O movimento, a dinâmica urba-
na passaram, de elementos indesejados ou marginais 
– lembremo-nos que, ao longo dos séculos anteriores à 
industrialização, o ideal de cidade era estático –, a ser o 
próprio objetivo do sistema. O progresso e o crescimen-
to se tornaram mesmo metas centrais do conjunto.

Esta “cidade do mercado” chega neste momento ao 
seu limite, confrontada com forças diversas geradas em 
sua maioria pelos seus próprios processos internos. De 
um lado, a valorização do espaço urbano apenas como 
mercadoria exclui uma parte cada vez mais signifi cati-
va da população, a qual, incapaz de entrar no mercado, 
cria seus próprios mecanismos de ocupar o espaço, seja 
pela ocupação informal – no mais das vezes estimulada 
pelos “piratas” que, levando ao extremo a sanha de lucro, 

Nova Iorque é uma das áreas urbanas mais populosas do mundo.
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vendem loteamentos irregulares ou inexistentes ou pela 
constituição de reservas de terra especulativas que agri-
dem o senso comum e a necessidade de moradia –, seja 
pelo alocamento nos extremos de uma periferia cada 
vez mais distante.

Por outro lado, a reação à “cidade do mercado” é 
gerada pelo próprio ambiente, modificado e agredi-
do, que, na busca de um novo equilíbrio frente a um 
modelo insustentável, vai tornando a vida na cidade 
mais difícil e hostil. A expansão da mancha urbana 
modifica o clima, o regime pluvial, a qualidade do ar, 
torna difícil a solução dos problemas de abastecimen-
to e de destinação de resíduos. 

As duas questões estão intrinsecamente ligadas, e só 
uma resposta, que simultaneamente lide com a garantia do 

direito à moradia digna e ao mesmo tempo recupere a sus-
tentabilidade ambiental das cidades, será capaz de cons-
truir um modelo de cidade nova que substitua no futuro a 
cidade aparentemente caótica construída para que o mer-
cado obtenha seu lucro máximo o mais rápido possível.

Mas há ainda outra questão a considerar, a de quem 
será o responsável pelas decisões a serem tomadas nes-
te processo. Este ator privilegiado, com a capacidade 
de decidir, já foi a tradição religiosa da cidade antiga, 
o monarca da cidade moderna, o tecnocrata das pri-
meiras eras da cidade contemporânea ou da cidade do 
socialismo real e, neste momento, é o mercado. Desde 
o pós-guerra, contudo, tem crescido a compreensão de 
que este ator dotado do poder de decisão deve ser o con-
junto dos cidadãos. 

Não basta colocar um teto sobre a cabeça das famílias, é preciso garantir acesso aos serviços públicos e aos meios da vida.
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É esta visão da “cidade dos cidadãos”, que cria o urba-
nismo de todos, para usar a expressão de Guiducci, que 
está consagrada como princípio na legislação brasileira, 
na Constituição e, mais ainda, no Estatuto da Cidade. 
O processo de consulta popular e de envolvimento da 
população no diagnóstico e decisão não é, portanto, uma 
liberalidade do poder público, mas sim o atendimento a 
uma regra fundamental, em relação à qual se tem o de-
ver como agente público de fazer o máximo para que o 
mecanismo funcione da melhor forma possível. 

A tarefa de pensar o espaço urbano, portanto, tem 
desafi os complexos na execução mas claros nas defi -
nições. De um lado, é preciso construir um equilíbrio 
urbano, ambiental e social em sua essência, capaz de 
manter-se e regular-se numa cidade em movimento. A 
questão da garantia da habitação para todos é de tal 
transversalidade que desafi a nossos conceitos compar-
timentados. É ela, por exemplo, que está no centro de 
toda a questão ambiental, que não será resolvida se o 
defi cit habitacional não for resolvido. E também está 
no foco de toda a questão das políticas públicas, na 
medida em que enfrentar a questão habitacional não é 
apenas colocar um teto sobre a cabeça da família, mas 
também garantir a ela o acesso aos serviços públicos e 
aos meios de vida.

Na outra ponta, é preciso fazer isto através do mesmo 
processo de concertação política que envolva o conjunto 
da sociedade, na qual existem segmentos com pensamen-
tos diversos e, em muitos momentos, contraditórios, 
e na qual as correlações de força são muito diferentes e 
instáveis. Mesmo os pressupostos básicos deste processo 
decisório – garantir a cada cidadão da cidade as condi-
ções adequadas de moradia digna enquanto meta geral e 
assegurar que, ao menos no âmbito local, a comunidade 

participe ativamente do processo de defi nição do que dese-
ja para seu bairro – estão sujeitos eles próprios a defi nições, 
sem as quais até a noção de participação popular pode 
tornar-se vazia, porque não é dotada de um sentido pró-
prio, uniforme e amplamente reconhecido.

É da própria essência do funcionamento das cidades 
que os esforços de produção de normas sejam mais um 
elemento regulatório, através de incentivos e penalida-
des, do que uma defi nição absoluta de limitações. Não 
poderia ser de outra forma, dada a multiplicidade de 
forças com diferentes vetores que atuam em direções di-
versas, as complexas interações existentes entre eles, o 
volume das demandas e as intersecções de direitos e de-
veres. Numa região metropolitana como a de São Paulo, 
esta teia de interações torna-se ainda mais difícil de ser 
gerida de forma efi ciente pelo poder público.

Mais do que simplesmente a edição de boas normas, 
é necessário construir um consenso mínimo em torno 
da justeza e adequação dos critérios nos quais elas se 
basearam. É este consenso que garante a sua assertivi-
dade, por um lado, e, por outro, que se trace um diálogo 
em torno da melhor forma de atingir os objetivos atra-
vés das normas propostas. Sem este diálogo que discu-
ta, aprimore e torne totalmente legítimas as normas, 
não se conseguirá sua efetividade.

Da mesma forma, o estabelecimento de critérios ob-
jetivos, claros e demonstráveis permite que as normas 
reguladoras dele derivadas tenham toda a força de legi-
timidade, inclusive do ponto de vista jurídico, para as-
segurar seu pleno cumprimento, fi scalização e atuação 
efetiva do poder público, além de garantir o necessário 
respaldo, compreensão e participação da sociedade civil 
na sua execução.
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Um dos desafi os sociais e políticos da tarefa de discu-
tir como será a cidade está exatamente na visão de que 
os instrumentos de política urbana têm uma espécie de 
“poder mágico”, capaz de produzir os efeitos desejados, 
de forma quase instantânea e sem levar mais nada ou 
ninguém em consideração. Esta visão muito presente, 
quando se iniciam as discussões, traz muitos efeitos 
negativos que contaminam o conjunto do processo, 
não por por gerar uma falsa expectativa que não terá 
condições de ser cumprida – com frustração, descren-
ça e desmobilização –, mas pela sua consequência mais 
profunda, que é a de produzir uma visão equivocada da 
cidade e da própria lei.

Uma das preocupações centrais do debate é refl etir 
sobre a sua própria amplitude e natureza, passo funda-
mental para o amadurecimento e qualifi cação da discus-
são. É neste sentido que esboçamos aqui linhas gerais 
sobre os grandes eixos das discussões, estudos, leituras 
e esforços coletivos, para que compreendamos a cidade 
com a certeza de que o primeiro passo para mudá-la é 
saber como funciona. Só através da compreensão deste 
funcionamento será possível intervir de forma efi ciente 
para irmos da cidade que temos àquela que desejamos.

Equilíbrio urbano
A emergência da questão ambiental é sem dúvida o 
grande tema com o qual o século XXI terá de lidar, e um 
claro refl exo disso é sua colocação no centro da agenda 
política de todo o mundo, em todos os níveis. É nas cida-
des onde esta questão é mais decisiva, porque as mesmas, 
desde o seu surgimento, são exatamente o espaço no qual 
o ambiente natural se transforma em ambiente social.

Há um signifi cado profundo na transição do conceito 
original, segundo o qual a cidade era o triunfo do mundo 
organizado contra o caos da natureza – que rege a visão 
original da cidade –, para a visão contemporânea, na 
qual, ao contrário, a cidade é o caos e o ambiente o ideal 
de organização. Em grande parte, as pessoas ainda têm 
a expectativa de uma cidade ordenada, que no fundo 
guarda muito mais semelhanças com aquela concepção 
de cidade antiga mencionada antes.

Neste sentido, a construção de uma oposição dicotômica 
entre cidade e ambiente é uma armadilha da qual é necessá-
rio escapar, ou não seremos capazes de construir a síntese 
necessária entre espaço urbano e equilíbrio ecológico. Tal 
como a falsa noção de que a cidade é caótica por natureza 
– ideologia desmascarada por Castells, que demonstra que 
na verdade o aparente caos é o desenho feito pelo mercado 
para maximizar seus lucros –, a noção de que é impossível 
haver equilíbrio ecológico dentro da cidade faz com que se 
maximizem confl itos e se inviabilizem soluções.

A evidência de que o grande crescimento das cidades 
cria uma situação de desequilíbrio ambiental – desequilí-
brio este que na cidade de São Paulo é bastante acentuado – 
não é confl itante com a afi rmação acima. A questão é ter 
uma visão mais ampla de ambiente, na qual não há distin-
ção fundamental entre o homem, os agrupamentos urba-
nos e o restante do ambiente. Na medida em que aquilo que 
é visto como ambiental é o que é não humano, e portanto 
por extensão não urbano, já que as cidades são criações 
humanas, qualquer noção de equilíbrio ecológico torna-se 
impossível ou muito difícil de ser obtida. 

Logo que surgiu no fi nal dos anos 1960 e começo 
dos 1970, a questão ambiental logo foi vista pelas for-
ças do mercado como uma espécie de ponta de lança 
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do pensamento socialista. Houve quem dissesse, na 
época, que o verde era a nova cor do vermelho. Em 
períodos mais recentes, em contraposição, a questão 
ambiental começou a ser vista pelos segmentos à es-
querda como um discurso conservador, armadilha para 
frear o desenvolvimento e, especifi camente no debate 
sobre a cidade, como um elemento do discurso contra 
o direito à moradia.

Esta ambivalência do discurso ambiental, apontado 
como adversário dos segmentos à esquerda e à direta do 
espectro político – e inusitadamente até mesmo como 
catalisador de improváveis alianças entre ambos contra 
a agenda ambiental que se impõe –, está em grande par-
te fundada na visão ideológica da dicotomia humano-
ambiental.

Isto não signifi ca que a construção de um equilíbrio 
ecológico que abranja o espaço urbano seja tarefa fácil, 
mas sim que ela é possível, possibilidade esta que não é 
admitida quando se tem uma visão estreita e sectária do 
que é ambiente. E quando se faz referência à estreite-
za, não se quer dizer com isso apenas a exclusão daquilo 
que é humano, mas também o fato de não se levar em 
consideração as condições de vida dos agrupamentos 
humanos, acrescentando-se uma dimensão social ao 
problema.

Há dois horizontes ao se lidar com o problema. O 
primeiro diz respeito às condições presentes do espaço 
urbano, verifi cando e otimizando a infraestrutura para 
garantir que a ocupação humana já existente se mova 
em direção a uma situação de mais equilíbrio. A segunda 
diz respeito às regras futuras para evitar que se introdu-
zam variáveis que possam afetar este percurso em dire-
ção ao equilíbrio.

Quanto à primeira questão, particularmente em relação 
a São Paulo, há um grande desafi o em modifi car a ocupa-
ção de uma cidade oca na qual as áreas centrais dotadas de 
infraestrutura se tornam menos ocupadas e se expandem 
em direção à periferia, na qual quase tudo está ainda por 
construir. Dois motivos fazem a área central ser mais bem 
dotada de infraestrutura. De um lado, é a área de ocupação 
mais antiga e até recentemente valorizada, de outro, sua 
própria posição central a transforma em “entroncamento”, 
ponto nodal prioritário dos sistemas que atravessam a ci-
dade, notadamente do sistema viário.

“Presente” do governo e instituído pelo governador Lucas 
Nogueira Garcez, em 1951, para as comemorações do IV 
Centenário de São Paulo, o parque do Ibirapuera foi inaugurado 
em 1954 e hoje é um dos parques mais frequentados pelos 
paulistanos.
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A questão do centro “oco” é um problema de todas as 
grandes cidades do mundo, até mesmo daquelas que se 
dizem “planejadas” ou daquelas situadas nos países que 
seguem o modelo americano de valorização dos subúrbios. 
Numa cidade de grandes desigualdades sociais e poucos 
espaços livres, como São Paulo, esta situação se agrava, 
porque a segregação espacial empurra as populações mais 
pobres para áreas distantes nas quais a ocupação humana 
não é recomendada e com grandes custos sociais e pesso-
ais. Enquanto isto, verifi ca-se a existência, nas regiões cen-
trais, de espaços que, mesmo com crescente desocupação, 
não têm a desvalorização correspondente ou regiões dota-
das de toda a infraestrutura numa densidade de ocupação 
muito pequena. 

Neste ponto, no qual a questão ambiental está in-
dissoluvelmente ligada à questão social, verifi ca-se um 
mecanismo perverso, no qual a infraestrutura pública 
produz benefícios que, em vez de serem coletivos, são 
apropriados em sua imensa maioria pelo mercado que 
comercializa o resultado desta infraestrutura como valor 
agregado ao imóvel – já que aqueles que adquirem acesso 
a esta infraestrutura pagam caro por ela e assim também 
não são diretamente benefi ciados. Enquanto, na outra 
ponta, as populações segregadas têm de lutar por estes 
direitos básicos de infraestrutura e seu alto custo de im-
plantação – ou mesmo impossibilidade técnica – difi culta 
o atendimento destas demandas pelo poder público.

A este movimento contra o equilíbrio ecológico e a 
justiça social se acrescenta outro, que é o do adensamen-
to de todas as áreas dotadas de infraestrutura e qualidade 
de vida – portanto valorizadas –, através da verticalização 
e ampliação sem controle dos projetos imobiliários. Tam-
bém aqui o que se tem é uma apropriação privada de um 
benefício coletivo que, em geral, faz com que, ao longo 

O adensamento das regiões mais centrais da cidade, dotadas de 
infraestrutura, é alternativa para lidar com o defi cit habitacional.
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de pouco tempo, as vantagens que tornaram a região um 
“fi lé-mignon” para o mercado também se degradem. 

A apropriação privada pelo mercado imobiliário de 
benefícios coletivos é ainda mais acentuada e cruel, 
quando se trata dos benefícios gerados por grandes 
áreas de investimento público, como os parques e as 
grandes obras viárias. Nestas áreas específi cas, o benefí-
cio coletivo é grandemente reduzido pela construção de 
muralhas de prédios ou geração de tráfego, que limitam 
muito o benefício que deveria ser também auferido por 
todos os demais cidadãos.

A questão não é tratar o mercado imobiliário como um 
adversário, como um inimigo, mas sim preservar o patri-
mônio público, de todos, de ser apropriado privadamente, 
na forma de valor agregado, por poucos empreendimen-
tos particulares, sem que exista nenhuma contrapartida 
que compense a população pelos danos e perdas sofridos. 
É, enfi m, o estabelecimento de regras que apontem clara-
mente que aquilo que é público é de todos, não de quem 
chegar primeiro. Para isto, é essencial que a obtenção e 
manutenção deste equilíbrio urbano seja defendida e re-
forçada pelas normas.

Pacaembu é um bairro valorizado de baixa ocupacão e possui áreas verdes entre as construções.
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Cálculo de suporte
Um dos aspectos mais importantes, para se conse-
guir alcançar o objetivo almejado de equilíbrio urbano, é 
garantir que cada região da cidade não cresça para além 
do que sua infraestrutura básica tem capacidade de su-
portar. Esta infraestrutura implica na rede viária, nos 
serviços de transporte público, no saneamento, na dre-
nagem e na oferta de serviços públicos compatível com 
a demanda em cada região. 

Estes fatores podem ser objetivamente medidos 
através de critérios técnicos que levem em conta a in-
fraestrutura existente e o adensamento capaz de ser 
suportado por ela, tanto em termos da população já 
residente como da que se acrescente pela aprovação 
de novos empreendimentos. Grosso modo, este cál-
culo de suporte direciona o crescimento, estabelecen-
do um parâmetro claro e incontestável para qualquer 
planejamento, assegurando assim que as condições 
de moradia e qualidade de vida em cada área serão 
mantidas dentro de limites. 

Sem esta ferramenta, ocorrem dois movimentos 
perniciosos já mencionados. De um lado, as áreas 
nas quais o suporte é abundante e tem elevado valor 
imobiliário serão sobreocupadas até as condições se 
degradarem, de outro, áreas dotadas de suporte mas 
não valorizadas, como as regiões centrais, permane-
cerão desocupadas. Como elemento de equilíbrio, e 
até de tranquilidade para os moradores de todas as 
regiões da cidade, é preciso assegurar que nenhuma 
destas regiões verá sua infraestrutura ficar sobrecar-
regada. Até do ponto de vista dos moradores é tam-
bém uma garantia da preservação de seu patrimônio, 
na medida em que uma área que cresce para além do 

suporte tende a se desvalorizar, por se tornar inviável 
ou com baixa qualidade de vida.

É evidente que a exigência do cálculo de suporte – 
prevista na lei em vigor, ainda que de forma imperfei-
ta, mas não implementada –, ao estabelecer um limite 
para o mercado, também define um limite ao poder 
decisório da comunidade, mas não é uma norma sub-
jetiva ou inventada e sim um elemento técnico con-
creto, passível de demonstração. Com certeza, não é 
ainda o equilíbrio ecológico que se deseja em algum 
momento, mas é um passo fundamental para que al-
gum dia se chegue a ele.

É preciso também fazer avançar o conceito, de 
forma a incluir todas as áreas construídas na região 
abrangida, não apenas aquela que se está construindo 
através de outorga onerosa, como está previsto hoje 
na lei – ainda que de fato os cálculos jamais tenham 
sido feitos. Só na medida em que o cálculo de suporte 
levar em conta todas as áreas construídas, incluindo 
aquelas com potencial básico, que deveriam ser ad-
quiridas por outorga onerosa, mas que hoje são dadas 
gratuitamente – analisadas abaixo –, e aquelas cons-
truídas por outorga onerosa, teremos a verdadeira di-
mensão do quanto a infraestrutura de uma área pode 
suportar. 

Esta importante alteração parece óbvia, visto que não 
é só quem vai morar nas áreas construídas pela outorga 
onerosa que vai usar os serviço de transporte, consumir 
água e gerar dejetos, mas todos os moradores da região. 
Se existe, portanto, o desejo de produzir um equilíbrio 
urbano, o conjunto de moradores e suas necessidades de 
infraestrutura é que devem ser levados em conta.
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É também fundamental compreender que estes limi-
tes não são estanques ou absolutos, mas têm uma dinâ-
mica própria determinada pelas evoluções da tecnologia 
construtiva, tamanho da demanda pelo direito básico à 
habitação e outros fatores tecnológicos e demográfi cos 
inerentes às mudanças sociais.

Solo criado
O conceito de Solo Criado foi a resposta jurídica à ino-
vação tecnológica que tornou quase ilimitada a possi-
bilidade de construir, tornando insufi cientes as antigas 
fundamentações jurídicas do direito de propriedade. 
Tornou-se ainda mais relevante na medida em que a 
função social da propriedade foi defi nitivamente incor-
porada enquanto princípio constitucional.

Pelo conceito, o direito de construir está vinculado à 
área do terreno no qual se constrói. A construção para 
além de uma vez a área do terreno implica em adqui-
rir este direito do poder público, como se fosse a ope-
ração de “criar solo”. Esta aquisição do direito adicional 
de construir para além do equivalente à área do terre-
no tem como objetivo garantir o equilíbrio entre áreas 
privadas e públicas, evitando em especial a apropriação 
privada de benefícios públicos mencionada antes e ge-
rando recursos de investimento público na expansão da 
infraestrutura e serviços compatível com o volume de 
“solo criado”.

Esta capacidade de “criar solo” não é ilimitada, deve 
estar restrita ao máximo defi nido a partir do cálculo de 
suporte mencionado antes. Da mesma forma, seu pro-
cesso deve ser de equilíbrio e, em especial, com atenção 
a necessidades específi cas. Sobretudo, deve servir a um 

propósito mais geral de otimizar a rede de infraestrutu-
ra existente.

A implantação do conceito foi efetuada pelo plano 
diretor em vigor, contudo, de forma um tanto truncada, 
já que algumas áreas e tipos de projeto – em especial o 
R-2V – acabaram sendo agraciados com direitos excep-
cionais em dobro em relação aos demais. Os maiores be-
nefi ciários disto foram as construtoras, na medida em 
que são elas que mais constroem com verticalização, e 
é o direito de verticalizar que mais agrega valor a um 
empreendimento imobiliário. 

É necessário acrescentar que, entre os efeitos per-
niciosos desta medida, os tipos de construção agracia-
dos com o direito em dobro competem diretamente em 
espaço e recursos com os projetos habitacionais desti-
nados à população mais pobre – Habitação de Interes-
se Social (HIS)) e, em especial, Habitação do Mercado 
Popular (HMP) –, numa absurda inversão de valores, 
visto que a redução do defi cit habitacional tem de estar 
no centro de qualquer planejamento urbano que dese-
je o equilíbrio e a justiça social. Ao dobrar os direitos 
para projetos residenciais, o plano em vigor reduziu em 
muito qualquer vantagem que pudesse estimular o in-
vestimento em projetos habitacionais mais populares. 
Anulou o signifi cado do benefício do fator social que 
multiplica em até quatro vezes o potencial construtivo 
e, muito provavelmente, teve um papel signifi cativo no 
fracasso da efetiva implementação das Zonas Especiais 
de Interesse Social (ZEIS).

O embasamento do mercado, ao reivindicar este pri-
vilégio – referindo-se aos antigos potenciais construti-
vos –, faz tanto sentido quanto dizer que se baseia no 
nível de verticalização das Pirâmides ou dos Jardins 
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Verticalização do bairro dos Jardins.

Tatuapé, área dotada de infraestrutura, em especial o metrô, com 
áreas que deveriam ser destinadas a HIS sendo utilizadas para 
habitação de padrão médio alto em detrimento até da base original 
do bairro.

Suspensos da Babilônia, se levarmos em conta as trans-
formações pelas quais a cidade passou de meados do sé-
culo passado até este momento. Isto porque o privilégio 
estabelece múltiplos desequilíbrios quando a meta do 
Plano é buscar o equilíbrio urbano.

O primeiro desequilíbrio é aquele entre áreas públi-
cas e privadas, fundamento original da outorga onerosa. 
Sem a compensação pela sobreutilização de uma área, 
há um prejuízo coletivo, e implica numa redução de re-
cursos pelo aumento, sem contrapartida, da utilização e 
dos usuários. 

O segundo desequilíbrio é o social, pois não só re-
duz os recursos que seriam utilizados na extensão da 
infraestrutura, como faz com que áreas, que se desejaria 
que fossem utilizadas por projetos de habitação popu-
lar, acabem sendo ocupadas por projetos residenciais 
de baixa densidade de ocupação. Além de diretamente 
anular a maior parte dos incentivos que se desejava em 
tese atribuir aos projetos que enfrentam a questão do 
defi cit habitacional.

Planos de bairro
A participação direta da população no processo de 
discussão do Plano Diretor, é importante dizer, não 
é uma “liberalidade” do poder público. Esta participa-
ção é uma exigência constitucional e do Estatuto da 
Cidade, para que o processo de planejamento urbano 
tenha legitimidade. Uma dimensão das mais impor-
tantes desta participação popular direta é o Plano 
de Bairro.

Os Planos de Bairro oferecem uma enorme oportuni-
dade para que a população se enxergue no seu território 
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Participação da população durante a discussão do Plano Diretor: processo de tomada de decisões envolvendo os destinos da cidade.
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e assuma uma maior parcela de controle sobre ele, pri-
meiro passo de um processo fundamental de empodera-
mento, do controle efetivo do poder de decisão sobre o 
território. Neste processo, o conhecimento da popula-
ção sobre a região onde mora passa a estar no centro, e 
a profundidade deste conhecimento de natureza prática 
é uma ferramenta efi ciente de planejamento, porque 
ninguém tem uma medida tão exata das suas necessida-
des e difi culdades quanto a população que diariamente 
enfrenta as situações problemáticas existentes. Mas em 
grande parte das vezes a população tem não só o diag-
nóstico preciso, mas também as soluções.

É difícil fazer uma reunião em qualquer bairro sem 
que as pessoas daquela região apontem com clareza 
uma ou duas dezenas de problemas concretos a serem 
enfrentados. Boa parte deles pode ser enfrentada pelo 
Plano Diretor e, mais especifi camente, pelos Planos de 
Bairro. 

E este também é um processo que, ao longo do tem-
po, qualifi ca a população para discutir as questões de 
uma forma administrativa e econômica, na medida em 
que ela vai percebendo que priorizar tudo signifi ca que 
na verdade nada é realmente prioritário. O maior e me-
lhor antídoto para vacinar a população contra a dema-
gogia barata – aquela que quer tudo ao mesmo tempo 
agora –, que impede o debate político sério, é quando ela 
própria percebe que é necessário escolher, estabelecer 
uma escala de prioridades, pensar em soluções criativas 
que controlem o desperdício e permitam um uso racio-
nal dos recursos.

Além disso, o Plano de Bairro permite que as diver-
sas regiões da cidade encontrem e formulem sua própria 
identidade, construindo uma imagem de si mesmas que 

se espelhe no território e assim fortaleça os laços co-
munitários e políticos. Através desta maior capacidade 
de mobilização, torna-se mais fácil para elas exercerem 
o poder de decisão com mais efi ciência e, sobretudo, 
se enxergarem de uma forma própria, construindo um 
espaço no qual se sintam bem e ganhem em qualidade 
de vida.

Esta análise e a elaboração de propostas também se 
qualifi cam muito quando há indicadores precisos sobre 
a qualidade dos serviços. Muitas vezes, quando a popu-
lação pede mais um posto de saúde ou mais uma escola, 
e estas demandas são examinadas no mapa do território 
e se verifi ca que há oferta de equipamentos públicos em 
número satisfatório, compreende-se que, na verdade, o 
que a população quer é um serviço de melhor qualidade. 
Esta passagem da abordagem meramente quantitativa 
mais básica até a qualitativa é um dos processos políti-
cos mais importantes que precisam acontecer, e, quan-
do foram criados o Código de Defesa dos Usuários de 
Serviços Públicos e os Indicadores de Qualidade destes 
serviços, havia a preocupação de criar ferramentas ca-
pazes de dar este passo adiante no debate sobre a oferta 
de serviços públicos. Ainda que pareça paradoxal, é na 
existência de indicadores quantitativos que a discussão 
ganha qualidade e se aprofunda.

Mas é preciso ver que, por mais que este processo 
seja importante, ele também traz uma armadilha den-
tro dele, porque, por mais que São Paulo seja do tama-
nho de 100 cidades, embora cada bairro tenha tamanho 
e complexidade sufi cientes para ser considerado uma 
cidade, ela é uma só, e há problemas que só podem ser 
confrontados e enfrentados quando se pensa a cidade 
como um todo. O objetivo do Plano de Bairro não pode 
ser o de confi nar a participação direta da população às 

D
iv

ul
ga

çã
o 

CM
SP

CMSP_PDE_P4-1.indd   173 09.09.11   04:37:00



Lições da cidade

174

questões locais, ela tem de participar também na discus-
são dos grandes temas da política de planejamento ur-
bano, do debate sobre a estrutura viária, da defi nição de 
uma política habitacional capaz de vencer o enorme de-
fi cit nesta área que a cidade tem, da defi nição do quanto 
e em quais áreas a cidade ainda pode crescer. 

O Plano de bairro qualifi ca, prepara a população 
para este debate mais amplo, mas é evidente que a 
participação não pode fi car restrita a ele. O cientista 
político Roberto Guiducci revolucionou o urbanismo 
criando a base desta metodologia de colocar a popu-
lação frente ao mapa do território, para que ela o en-
xergue e o planeje. E é justamente ele que aponta para 
o enorme perigo e absoluta inefi ciência de se ter um 
“baixo urbanismo”, que enfrente os problemas locais, 
enquanto a visão geral continua sendo defi nida pelo 
mercado e pelos técnicos. 

É este “urbanismo como ciência da programação 
democrática do espaço” – como defi ne Guiducci –, que 
começa no Planos de Bairros, mas que não pode fi car 
restrito a eles, e muito menos ao simples desenho da 
região e à defi nição de alguns equipamentos, mas tem 
de confrontar as grandes questões gerais, porque um 
Plano Diretor não é uma discussão estética, não lida 
com a construção de espaços que sejam bonitos, como 
se a cidade fosse um único condomínio, mas sim com as 
grandes forças políticas, econômicas e sociais que dispu-
tam modelos diversos de ocupação espacial do território 
urbano.

Há, além disso, questões que não podem ser resolvi-
das de forma alguma dentro do âmbito do bairro – como 
a redução do defi cit habitacional e o equilíbrio urbano – e 
outras cujo efeito pode ser desastroso para o local e para 

o conjunto, quando pensadas num âmbito local restrito, 
como o trânsito. O planejamento feito pela comunida-
de no plano local, portanto, não pode ser uma forma de 
restringir a participação no processo de decisão geral, 
mas uma forma de qualifi car a discussão geral.

Neste ponto, é importante confrontar a noção da 
cidade como uma multidão de pequenas comunidades, 
que às vezes se confunde com a visão de Planos de Bair-
ro, atribuindo-se a eles coisas que eles não são, e a visão 
que o mercado tem da cidade. O mercado pensa na ci-
dade global, na qual o mundo está organizado espacial-
mente e na qual as cidades são apenas pontos nodais 
que têm algum poder de decisão defi nido pela sua posi-
ção nesta hierarquia geral, que tem o centro em Londres 
e organiza o resto do mundo.

Se, de um lado, uma das forças pensa o mundo de 
forma global e, de outro, a população fi ca restrita a pen-
sar o estritamente local, é evidente que uma hora ou ou-
tra a liberdade de planejar o espaço local vai fi car muito 
limitada. Durante mais de 4 mil anos, por exemplo, os 
camponeses egípcios que moravam nas aldeias distan-
tes tiveram quase o mesmo modo de vida. Desde a épo-
ca dos faraós até o século XIX, eles puderam viver nas 
suas comunidades em relativa paz, desde que pagassem 
os seus impostos e não tivessem a menor intenção de 
participar do processo político, ou seja, não há nada de 
muito inovador neste processo de deixar a comunidade 
tomar decisões estritamente locais. O novo mesmo é 
que ela participe de forma decisiva das discussões cen-
trais. Certamente não é isto que se deseja com os Planos 
de Bairro, criados para que as comunidades pudessem 
ter alguma infl uência sobre seu espaço próprio, mas que 
fi cassem restritas ao seu espaço.
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Até porque, na cidade de São Paulo, com seu eleva-
do grau de especialização, isto é impossível – as pessoas 
trabalham num lugar, fazem compras diversas em lo-
cais diferentes, moram em outro, circulam por diversos 
bairros. É preciso não confundir o Plano de Bairro com 
aquilo que ele não é. O Plano de Bairro é uma ferramen-
ta de empoderamento, um instrumento de tomada de 
decisão democrático sobre o espaço, inclusive para ava-
liação e defi nição de políticas e equipamentos públicos 
em cada fração da cidade; o que os Planos de Bairro não 
são, nem podem ser, é a tentativa de enxergar a cidade 
como se fosse apenas um conjunto estanque, delimita-
do, de pequenas comunidades independentes. Enxergá-
-lo assim é não ver que a própria especialização torna a 
cidade necessária e indispensável.

A cidade justa
É neste momento – no qual a população começa não 
só a ver o espaço público como algo realmente públi-
co, mas também a senti-lo como sendo de todos – que 
se avança até uma dimensão mais desenvolvida do 
conceito de equilíbrio urbano rumo a uma cidade re-
almente sustentável, segundo a própria defi nição de 
sustentabilidade, ou seja, ambientalmente suportável, 
economicamente viável, socialmente justa e cultural-
mente diversa. 

A noção de justiça social deve atender a dois requisitos 
básicos, não só para garantir o bem-estar da população, 
mas também para que a própria sociedade consiga se man-
ter em equilíbrio. A primeira delas é a garantia de condi-
ções de dignidade para todos os seus moradores, a segunda 
é a igualdade de oportunidades para todos seus cidadãos.

A garantia de condições adequadas é por si só uma 
tarefa enorme para a sociedade e em especial para o 
poder público. Pois acumulam-se décadas de um defi cit 
habitacional não resolvido e, portanto, que se agrava, 
associado a uma mudança do paradigma de cidade in-
dustrial para o de cidade contemporânea, sem que se te-
nha conseguido infl uenciar a alteração do planejamento 
socioespacial segundo esta mudança e, em muitos casos, 
nem mesmo se aproveitando as boas oportunidades que 
a alteração gera.

A existência de uma rede de serviços públicos espa-
cialmente bem distribuída, com capacidade para atender 
à demanda e com qualidade crescente, é também um de-
safi o de grandes proporções. A necessidade de otimizar 
os recursos, que se impõe até pela dimensão do desafi o, 
exige um planejamento urbano adequado e que seja ca-
paz, de um lado, de aferir a demanda e perceber as mu-
danças das alterações demográfi cas dela decorrentes, e, 
de outro, de aproveitar a infraestrutura existente. 

Estas duas necessidades, em muitos momentos e lo-
cais, estarão em contradição entre si, se não houver uma 
visão global que, de forma ativa, contribua para reocu-
par áreas dotadas de infraestrutura, através de incenti-
vos urbanísticos e do efetivo exercício dos instrumentos 
destinados a garantir a função social da propriedade. Ao 
mesmo tempo em que conjuga esta preocupação com o 
enfrentamento da questão habitacional.

Paralelo a este processo, é preciso que as políticas so-
ciais, em especial as políticas públicas, cuja meta é redu-
zir as diferenças e desigualdades no acesso aos serviços 
e oportunidades, sejam alvo de um progresso constan-
te. É preciso que haja indicadores efetivos, tão objetivos 
quanto possíveis, e periodicamente aferidos, para que 
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Só a “cidade justa” e o equilíbrio urbano podem 
construir uma cidade realmente sustentável segundo 
a própria defi nição de sustentabilidade – ou seja, 
ambientalmente suportável, economicamente viável, 
socialmente justa e culturalmente diversa.
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possam ser avaliados e se implementem correções e 
aperfeiçoamentos. 

O próprio Plano Diretor faz muito mais sentido en-
quanto planejamento de longo prazo, periodicamente 
revisto – ou seja avaliado quanto aos resultados e aper-
feiçoado quanto aos instrumentos que devem produzir 
estes resultados –, do que como um documento com 
ata para terminar e que deva ser reconstruído do zero 
de tempos em tempos, como, infelizmente, alguns 
setores da sociedade, em especial o setor imobiliário, 
tem desejado.

A educação, em particular, tem um papel central nes-
ta construção da cidade justa – e, portanto, do perfeito 
equilíbrio urbano –, na medida em que garante a igual-
dade de oportunidades, tem forte impacto no desenvol-
vimento econômico, qualifi cando os trabalhadores para 
o ingresso na sociedade do conhecimento, contribui 
para que o papel da sociedade no processo decisório seja 
mais qualifi cada e amplia o efeito de todas as demais po-
líticas públicas e sociais. 

Na questão do desenvolvimento educacional, ainda 
mais na parte deste processo que se refere ao planeja-
mento urbano e ao Plano Diretor em especial, é essen-
cial que não se considere apenas a educação formal, 
mas também a educação informal. Notadamente, nesta 
questão, a experiência acumulada por décadas pelas co-
munidades na luta pela terra e pela moradia.

Estes segmentos organizados da sociedade não são ape-
nas as maiores vítimas da sanha do mercado e dos erros e 
enganos do poder público, dos formuladores de políticas e 
dos técnicos quanto ao planejamento urbano – posição na 
qual por si já faria com que o relato deles fosse ouvido com 
atenção –, mas também são eles próprios os autores de 

muitas análises, soluções e arranjos cuja qualidade supera 
as respostas técnicas que têm um conhecimento abstrato, 
e às vezes apenas “estético”, dos problemas.

Por fi m, na construção da cidade justa, é preciso ter 
clareza que ela jamais será construída, se cada cidadão 
não compreender o espaço público como aquela área 
que pertence a todos. É esta compreensão que faz toda a 
diferença, não só nos seus efeitos mais imediatos – evi-
tar depredação, violência e garantir manutenção e cui-
dado –, mas também, numa perspectiva mais ampla, as-
segurar o controle social sobre os equipamentos e sobre 
o espaço, que é a única forma de assegurar realmente 
a justiça social, tanto no sentido prático de ter equipa-
mentos adequadamente localizados e com bom funcio-
namento, como no contexto mais geral de que a cidade 
justa é aquela na qual todos participem igualmente do 
processo decisório.

Habitação: começo de tudo
Uma avaliação dos resultados do Plano Diretor em vigor 
demonstra que ele não foi efi ciente naquilo que era uma 
de suas prioridades, que é reduzir de forma signifi cativa o 
defi cit habitacional. Os incentivos urbanísticos dados não 
se revelaram sufi cientes para um enfrentamento adequa-
do do problema, e o crescimento acabou por se concen-
trar em projetos destinados a outros públicos, adensando 
áreas já saturadas, enquanto áreas dotadas de infraestru-
tura continuaram se esvaziando ou sendo ocupadas por 
projetos de grande área e pouca ocupação. 

Enquanto isto, a população, desprovida de seu di-
reito à casa própria, continuou sendo empurrada para 
áreas mais distantes, de risco, e, com o escasseamento 
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Superlotação dos transportes públicos causam grandes prejuízos 
para o Município e para a vida das pessoas.

destas áreas devido à sensível ampliação da mancha ur-
bana, vão sendo ocupadas áreas cada vez mais impró-
prias à ocupação urbana e sujeitas a riscos, sem contar 
a sobrecarga da infraestrutura de transporte coletivo e 
ausência de equipamentos públicos e condições míni-
mas de dignidade.

A existência de um Plano, que pretendia uma coisa e 
produziu seu contrário, exige uma investigação essen-
cial, que certamente é o cerne desta revisão, mais rele-
vante que qualquer outra, das importantes questões que 
devem ser tratadas. Uma análise preliminar demonstra 
que o engano não se deveu à concepção, mas ao trun-
camento de alguns conceitos fundamentais presentes 
na ideia original, em especial a adoção do “solo criado” 
mencionada antes. 

Na medida em que o Legislativo no passado não 
teve condições de avaliar com precisão todo o impacto 
econômico e social da concessão gratuita de potencial 
adicional em dobro para alguns projetos – em especial 
o R-2V, residencial verticalizado, que concorre direta-
mente com as tipologias destinadas à habitação popular 
e fez esta mudança quase sutil mas de grande efeito –, 
boa parte de todos os inventivos urbanísticos que foram 
dados às construções HIS e HMP viraram cinzas. Isto 
porque, sem que fosse necessário pagar a outorga one-
rosa para potencial adicional, tornou-se mais econômi-
co para o mercado investir em outros tipos de projetos 
e, além disso, amplia-se o valor dos terrenos, visto que 
eles podem gerar um retorno maior do investimento.

É sabido que o preço da terra na cidade de São Pau-
lo é hoje o maior impedimento à expansão dos projetos 
habitacionais populares. É muito mais este fator do que 
a tipologia, a renda necessária, a existência de recursos 
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disponíveis e a vontade política dos Governos Federal, 
Estadual e Municipal em enfrentar o defi cit que faz com 
que se perpetue a existência de uma demanda astrono-
micamente maior que a oferta. 

Este problema não será enfrentado, se não for repara-
do o equívoco cometido na aprovação do Plano Diretor, 
levando até o fi m a política de “solo criado” e garantindo 
que todos terão o mesmo potencial construtivo, aquele 
que é inerente ao terreno, ou seja, seu equivalente en-
tre a área do terreno e a área que pode ser construída, 
exigindo pagamento de outorga onerosa ao que exceder 
este direito de construir, como compensação necessária 
ao equilíbrio entre áreas públicas e privadas e para asse-
gurar que a propriedade cumpra sua função social. 

Na medida em que seja restabelecida a isonomia 
entre os direitos construtivos de todos os cidadãos, re-
tirando os privilégios inseridos na lei, que benefi ciam 
justamente aqueles que têm capital para investir na 
construção verticalizada, os incentivos urbanísticos 
para a habitação popular, a partir do fator social para 
HIS e HMP, passam a efetivamente gerar efeitos de es-
tímulo, reduz-se a competição hoje desleal por terrenos 
entre a tipologia R-2V – amplamente incentivada pela 
doação pública aos empreendedores privados de poten-
cial dobrado – e as tipologias populares. 

Este processo também garante condições mais ade-
quadas para que as ZEIS deslanchem e cumpram a fun-
ção e objetivo previstos para elas. Garante meios para 
que não existam mais distorções que beiram o esdrúxu-
lo, como estimular o adensamento ao longo das linhas 
de metrô e outras redes de transporte coletivo, mas com 
projetos de tipologias destinadas a um público que não 
vai utilizar esta rede de transporte.

Com a eliminação desta distorção, garante-se tam-
bém que se ampliem os recursos disponíveis para a ex-
pansão da infraestrutura, já que um enorme volume de 
recursos, que hoje deveriam ser arrecadados para o Fun-
durb através da outorga onerosa, não é gerado, dada a 
gratuidade do potencial dobrado. Em linhas gerais, esta 
concessão inverte o processo de adensamento desejável, 
ao entregar de graça o dobro do potencial construtivo 
nas áreas já dotadas de infraestrutura, as quais em sua 
maioria são utilizadas em projetos residenciais de baixa 
densidade de população. Ao mesmo tempo, retira recur-
sos que deveriam, na lógica do Plano, ser utilizados para 
estender a infraestrutura nas áreas de periferia que aca-
bam sendo adensadas pela expulsão da população mais 
pobre das áreas mais centrais pela valorização que este 
potencial duplo gratuito gera.
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Conclusões
Dois elementos servem hoje de entraves ao equilíbrio 
urbano desejado, meta mais central e ponto focal do 
Plano Diretor. De um lado, a inexistência de um cálculo 
de suporte adequado que não apenas limite a expansão 
do adensamento, mas o mantenha dentro de uma pro-
porção adequada para garantir que a qualidade de vida 
dos cidadãos ao menos não se deteriore, assegurando 
que a infraestrutura de saneamento, transporte, drena-
gem tenha condições de atender à população projetada 
pelo crescimento.

De outro, é preciso enfrentar a questão do defi cit ha-
bitacional – que não é apenas uma falta de casas, mas de 
moradia digna com acesso aos serviços públicos e garan-
tia de igualdade de oportunidades para todos. A medida 
de maior impacto neste sentido, como foi dito acima, é o 
restabelecimento da isonomia entre os direitos constru-
tivos com o fi m dos privilégios concedidos no potencial 
construtivo pela implantação do potencial básico único 
inerente ao terreno.

Estas metas não poderão ser efetivamente imple-
mentadas, sem um efetivo controle social do processo, 
que começa no Plano de Bairro, que dá à população a 
direção da organização do seu território, continua por 
intermédio do incentivo à sociedade do conhecimento 
– que qualifi ca a população e dá voz ao conhecimento 
informal acumulado – e conclui com a participação po-
pular e gestão democrática, que é exigência do Estatuto 
da Cidade e medida de bom senso.

Esta participação popular, entretanto, não pode ser 
idealizada ou superestimada de forma demogógica. Para 
que seja efetiva, é essencial o processo de formação, 
qualifi cação do debate e aprendizado na utilização das 
ferramentas e conceitos que norteiam o planejamento. 
Há uma jornada a ser percorrida, das primeiras expec-
tativas – a solução de pequenos problemas individuais 
através de uma “lei mágica” –, até uma visão madura e 
formada da questão: a criação das condições para que 
cada região realize seu pleno potencial e se construam 
as condições para a “cidade justa”.
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AIU Área de Intervenção Urbana

AMA Assistência Médica 
Ambulatorial

AME Assistência Médica de 
Especialidades

AP Audiência Pública

ARPU Assembleia Regional de Política 
Urbana 

BEC Bloco Esportivo e Cultural

CAb Coefi ciente de Aproveitamento 
básico

CADES Conselho Municipal de 
Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável

CAm Coefi ciente de Aproveitamento 
máximo

CDC Centro Comunitário de Cultura

CDHU Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional 
do Estado de São Paulo

CDM Clube Desportivo Municipal

CEPAC Certifi cado de Potencial 
Adicional de Construção

CET Companhia de Engenharia de 
Trânsito 

CETESB Companhia de Tecnologia de 
Saneamento Ambiental 

CEU  Centro Educacional Unifi cado

CIESP Centro Integrado de Educação 
Pública

CMDU Conferência Municipal de 
Desenvolvimento Urbano 

CMPU Conselho Municipal de Política 
Urbana 

COHAB Companhia Metropolitana de 
Habitação

CONAMA Conselho Nacional do Meio 
Ambiente

CPTM Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos 

CS Conselho Setorial

CTLU Câmara Técnica de Legislação 
Urbanística

CVM Comissão de Valores 
Imobiliários

DETRAN Departamento de Trânsito 

EIA Estudo de Impacto Ambiental 

EIV Estudo de Impacto de 
Vizinhança 

EMP Empreendimentos de Mercado 
Popular 

FAPESP Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de São Paulo

FAUUSP Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de 
São Paulo

FUNDURB Fundo de Desenvolvimento 
Urbano

HIS Habitações de Interesse Social 

HMP Habitações do Mercado Popular 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografi a 
e Estatística

IDH Índice de Desenvolvimento 
Humano

INPE Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais

IPT Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas

IPTU Imposto Predial e Territorial 
Urbano

IPVS Índice Paulista de 
Vulnerabilidade Social

ITR Importo Territorial Rural

MCR Macroárea de Conservação e 
Recuperação 

MPA Macrozona de Proteção 
Ambiental 

MPI Macroárea de Proteção Integral 

MRRU Macroárea de Reestruturação e 
Requalifi cação Urbana

MUC Macroárea de Urbanização 
Consolidada 

MUC Macroárea de Urbanização em 
Consolidação

MUQ Macroárea de Urbanização e 
Qualifi cação 

MUS Macroárea de Uso Sustentável 

ONG Organização Não 
Governamental

ONU Organização das Nações Unidas

OUC Operações Urbanas 
Consorciadas 

PAC Programa de Aceleração do 
Crescimento

PB Planos de Bairro

PD Plano Diretor

PDU Política de Desenvolvimento 
Urbano

PITU Plano Integrado de Transportes 
Urbanos

PR Plano Regional

RIMA Relatório de Impacto Ambiental
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RIV Relatório de Impacto de 
Vizinhança

SEADE Fundação Sistema Estadual de 
Análise de Dados 

SEMPLA Secretaria Municipal do 
Planejamento, Orçamento e 
Gestão

SMDU Secretaria Municipal do 
Desenvolvimento Urbano

SUS Sistema Único de Saúde

SVMA Secretaria Municipal do Verde e 
Meio Ambiente 

TAC Termo de Ajuste de Conduta

TCA Termo de Compromisso 
Ambiental

TRANUS Sistema Integrado de Simulação 
da Localização das Atividades, 
Usos do Solo e Transportes

UBS Unidade Básica de Saúde

USP Universidade de São Paulo

VLT Veículo Leve sobre Trilho

ZCL Zona de Centralidade Linear

ZCL-a Zona de Centralidade Linear 
de densidades demográfi ca e 
construtiva médias

ZCL-b Zona de Centralidade Linear 
de densidades demográfi ca e 
construtiva altas

ZCL-p Zona de Centralidade Linear de 
Proteção Ambiental

ZCL-zI Zona de Centralidade Linear 
destinada à  localização das 
atividades de comércio e 
serviços de baixa densidade

ZCL-zII Zona de Centralidade Linear 
destinada à localização das 
atividades de serviços de baixa 
densidade

ZCP Zona de Centralidade Polar

ZCP-a Zona de Centralidade Polar 
de densidades  demográfi ca e 
construtiva médias

ZCP-b Zona de Centralidade Polar 
de densidades demográfi ca e 
construtiva altas

ZCP-p Zona de Centralidade Polar de 
Proteção Ambiental

ZECA Zona Especial de Compensação 
Ambiental 

ZEIS Zona Especial de Interesse 
Social 

ZEIS-1 Zona Especial de Interesse 
Social ocupadas por população 
de baixa renda, abrangendo 
favelas, loteamentos precários e 
empreendimentos habitacionais 
de interesse social ou do mercado 
popular, em que haja interesse 
público expresso por meio desta 
lei, ou dos planos regionais ou 
de lei específi ca, em promover 
a recuperação urbanística, 
a regularização fundiária, a 
produção e manutenção de HIS, 
incluindo equipamentos sociais 
e culturais, espaços públicos, 
serviço e comércio de caráter local

ZEIS-2 Zona Especial de Interesse Social 
com predominância de glebas 
ou terrenos não edifi cados 
ou subutilizados, conforme 

estabelecido nesta lei, adequados 
à urbanização, onde haja interesse 
público, expresso por meio desta 
lei, dos planos regionais ou de lei 
específi ca, na promoção de HIS 
ou do HMP, incluindo 
equipamentos sociais e culturais, 
espaços públicos, serviços e 
comércio de caráter local

ZEIS-3 Zona Especial de Interesse 
Social com predominância 
de terrenos ou edifi cações 
subutilizados situados em áreas 
dotadas de infraestrutura, 
serviços urbanos e oferta de 
empregos, ou que estejam 
recebendo investimentos 
desta natureza, onde haja 
interesse público, expresso 
por meio desta lei, dos planos 
regionais ou de lei específi ca, 
em promover ou ampliar o uso 
por HIS ou do HMP, e melhorar 
as condições habitacionais da 
população moradora;

ZEIS-4 Zona Especial de Interesse 
Social com glebas ou terrenos 
não edifi cados e adequados 
à urbanização, localizados 
em áreas de proteção aos 
mananciais, ou de proteção 
ambiental, localizados na 
Macroárea de Conservação 
e Recuperação, defi nidos 
no artigo n. 153 desta 
lei, destinados a projetos 
de HIS promovidos pelo 
poder público, com controle 

Siglas
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ambiental, para o atendimento 
habitacional de famílias 
removidas de áreas de risco e 
de preservação permanente, 
ou ao desadensamento de 
assentamentos populares 
defi nidos como ZEIS-1 por 
meio desta lei, ou dos planos 
regionais ou de lei, e situados na 
mesma sub-bacia hidrográfi ca 
objeto de Lei de Proteção e 
Recuperação dos Mananciais

ZEP Zona Especial de Preservação

ZEPAG Zona Especial de Produção 
Agrícola e de Extração Mineral

ZEPAM Zona Especial de Preservação e 
Recuperação Ambiental 

ZEPAM-p Zona Especial de Preservação e 
Recuperação Ambiental – a ser 
Recuperada

ZEPAM-r Zona Especial de Preservação 
e Recuperação Ambiental 
Recuperada

ZEPEC Zona de Preservação Cultural 

ZEPEC-APP Zona de Preservação Cultural 
Proteção  Paisagística

ZEPEC-AUE Zona de Preservação Cultural 
para conjuntos urbanos 
inclusive bairros inteiros

ZEPEC-BIR Zona de Preservação Cultural 
para imóveis isolados

ZER Zona Estritamente Residencial

ZER-1 Zona Estritamente Residencial 
de densidade demográfi ca baixa

ZER-2 Zona Estritamente Residencial 
de densidade demográfi ca 
média

ZER-3 Zona Estritamente Residencial 
de densidade demográfi ca alta

ZER-p Zona Estritamente Residencial 
a ser recuperada

ZERA Zona Especial de Reserva de 
Área

ZIR Zona Industrial em 
Reestruturação

ZLI Zona de Logística Integrada 

ZLI-p Zona de Logística Integrada de 
Proteção  Ambiental

ZLT Zona de Lazer e Turismo

ZM Zona Mista

ZM-1 Zona Mista de densidades 
demográfi ca e construtiva 
baixas

ZM-2 Zona Mista de densidades 
demográfi ca e construtiva 
médias

ZM-3a Zona Mista de densidades 
demográfi ca e construtiva altas

ZM-3b Zona Mista de densidades 
demográfi ca e construtiva altas

ZM-p Zona Mista de Proteção 
Ambiental

ZOE Zona de Ocupação Especial 

ZPDS Zona de Proteção e 
Desenvolvimento Sustentável

ZPI Zona Predominantemente 
Industrial
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Qual será o ideal de cidade do Século XXI?

Como ele será construído?

Como ele poderá ser aplicado a uma cidade com as enormes 
dimensões e intricada teia de interesses e confl itos como 
São Paulo?

A equipe multidisciplinar que organizou este estudo, 
publicado de forma adaptada neste livro, acredita que a 
única resposta válida a estas questões será encontrada 
ouvindo a própria cidade, aprendendo como ela cria e 
resolve seus problemas.

Partindo das questões mais específi cas às mais gerais 
e chegando aos focos conceituais esta equipe acompanhou 
as mais de 40 audiências públicas realizadas no debate 
sobre a revisão do Plano Diretor, analisou grande volume 
de dados urbanísticos, econômicos e estatísticos sobre 
a cidade, debateu por mais de dois anos quais seriam os 
pontos de equilíbrio e sua dinâmica.

Neste esforço de ajudar a enxergar os intrincados caminhos 
para este Equilíbrio Urbano fundado no cálculo de suporte 
da infraestrutura e no anseio por uma Cidade Justa na qual 
todos os cidadãos tenham acesso às condições adequadas 
de dignidade, em especial a habitação, à manutenção e 
desenvolvimento da qualidade de vida e a igualdade de 
oportunidades no acesso aos serviços públicos de qualidade 
e ao desenvolvimento de todo seu potencial.

socialização urbana e pela igualdade 
de acesso às oportunidades, no adequa-
do balanceamento entre técnico e polí-
tico, entre dezenas de outros fatores 
debatidos ao longo do estudo.

No esforço de ajudar a enxergar os 
intrincados caminhos para este Equi-
líbrio a equipe buscou tanto na aná-
lise das pequenas questões específi -
cas que dizem respeito a formação das 
desejadas “ilhas de tranquilidade” 
até o debate das questões gerais que 
dizem respeito à visão da cidade como 
um todo e o complexo relacionamento e 
interdependência entre suas partes, 
até buscar delinear as questões mais 
conceituais voltadas para identifi car 
por um lado quais são as políticas 
a serem aplicadas para a construção 
de uma situação de equilíbrio até a 
preocupação de refl etir sobre qual é o 
ideal de cidade que emergirá no Sécu-
lo XXI e como ele será construído.

O que a cidade nos ensinou? 

Para Rousseau a cidade era formada 
pelos cidadãos que moravam nela e não 
pelos prédios e para que os moradores 
fossem de fato cidadãos era necessá-
rio que participassem do processo de 
tomada de decisões envolvendo os des-
tinos da cidade. Com a preocupação de 
concretizar este ideal de cidade uma 
equipe multidisciplinar acompanhou 
os debates sobre a revisão do Plano 
Diretor, organizou e refl etiu sobre as 
demandas apresentadas, estudou dados 
diversos sobre a cidade, debateu com 
diversos segmentos e, a partir des-
te diagnóstico, buscou sistematizar 
este conhecimento oferecido pela ci-
dade em um conjunto de análises sobre 
os problemas da cidade de São Paulo.

A tendência que emerge destes dados 
é um profundo desejo de um Equilíbrio 
Urbano no qual a ação de tantos ele-
mentos e necessidades diversas possa 
encontrar um ponto de sustentabili-
dade no qual Justiça Social, Quali-
dade de Vida, Preservação Ambiental, 
Desenvolvimento Econômico possam 
conviver de forma harmônica em uma 
Cidade Justa.

O desafi o de encontrar este Equilíbrio 
Urbano passa pelo adequado planeja-
mento do adensamento compatível com a 
infraestrutura existente, pela otimi-
zação da oferta de serviços públicos 
e empregos compatíveis em proporção 
adequada à densidade populacional, 
pelo incentivo às formas adequadas de 
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