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4. Novos instrumentos de ordenamento territorial
Enquanto, no plano internacional, desencadeava-se a reestruturação da economia em escala
mundial, liderada pelos países capitalistas centrais – moderadamente, já desde o início da
primeira crise do petróleo de 1973-4 e, acentuadamente, a partir da segunda crise, decorrente
da nova elevação dos preços do petróleo, em 1979 –, no Brasil trilhávamos a lenta e gradual
abertura teorizada por Golbery, implementada pelo governo Geisel (1974-79) e pressionada
pela sociedade civil organizada.
No início dos anos 80, no plano mundial, aceleravam-se as mudanças estruturais, com
reestruturação das economias centrais e sua expansão sobre os países do leste europeu, com
o ﬁm da guerra fria, simbolizada na queda do muro de Berlim, em 1989. Os ﬂuxos de capitais
e investimentos, que nos anos 60 e 70 haviam beneﬁciado o desenvolvimento industrial dos
países da América Latina, sendo grande parcela desses recursos aplicada no Brasil, passariam
a ser canalizados para os chamados “tigres asiáticos”, para os países que se integravam à
Comunidade Econômica Européia, como Portugal e Espanha, por exemplo, e para os países
do leste europeu, após o desmantelamento da URSS.
No Brasil, ao longo do período de distensão política, lenta e gradual, entre 1974 e 1984,
seguiu-se uma instabilidade econômica e de risco de insolvência, que se estenderia até 1994,
ano da estabilização monetária. Coincidentemente, é o período de reordenamento institucional
pré e pós-Constituição de 1988. Esses dois fatores contribuíram decisivamente para um forte
arrefecimento da atividade de planejamento urbano, ao longo de toda a década de 80 e início
dos anos 90, como vimos antes.
O quadro de instabilidade econômica e processo, longo e incompleto, de reinstitucionalização
do país se traduziria na pouca relevância dada pelos agentes políticos à questão urbana, que
no caso paulistano se reﬂetiria nas várias tentativas inacabadas de planos diretores (PD-19852000 e PD-1992). No Rio de Janeiro, a retomada e a adaptação ao novo quadro institucional,
em processo de redemocratização, teria melhor sorte com a aprovação do seu Plano Diretor
Decenal no ano de 1992, ano do encontro da ECO-92, momento altamente signiﬁcativo para
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a discussão dos novos parâmetros do desenvolvimento ambiental e urbano. Além disso, não
obstante o agravamento do quadro social, houve a atuação de prefeitos que valorizaram
a prática do urbanismo, com nítida continuidade político-administrativa, o que favoreceu a
estruturação de um processo de atuação do setor público orientada por planos de longo prazo
e com razoáveis êxitos obtidos com projetos e programas de curto e médio prazos, como os
projetos Favela-Bairro e Rio-Cidade.
Outros fatores também foram relevantes, como a crise disciplinar - que implicava em revisão
metodológica da prática do planejamento urbano -, e a falta de consenso entre os técnicos,
como, também, a forte e histórica presença do setor privado na liderança da produção do espaço
na cidade de São Paulo. A tudo isso se somaria a atuação de alguns prefeitos que pregavam o
não-plano e a máxima desregulamentação ou ﬂexibilização da legislação urbanística. Idéias essas
fortalecidas pela onda neoliberal disseminada pelos governos conservadores – dos Estados Unidos
1. Peter Hall (A cidade do amanhã, 1988: p. 359) fez
uma avaliação sobre o desmanche do “sistema de
planjeamento estratégico” britânico pelo governo
Thatcher, a partir de 1979. David Harvey (Condição
pós-moderna, 1989) analisa o contexto das mudanças
político-econômicas na economia mundial, a partir da
crise de 1973-75, que levaria à transição do “modelo
fordista” para a denominada “acumulação ﬂexível” .
2. Este sistema foi gradativamente desmontado, sem
se apresentar uma formulação clara de um novo que
articulasse as diversas atuações das esferas de poder
governamental.
3. Projeto de Lei nº 3.460, denominado Estatuto da
Metrópole, objetiva a “dotar o País de instrumentos
para a realização do planejamento municipal e regional
urbano” (art. 3º inciso VI).
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da América e da Inglaterra -, que lideravam o processo de reestruturação econômica em escala
mundial.1
Observa-se que o extenso período de transição para a democracia levou a um certo vazio
institucional, ou seja, um quadro legislativo fragmentado e incompleto, que ainda não foi
plenamente preenchido, não obstante a aprovação recente do Estatuto da Cidade (2001), visto
por muitos como a lei federal que, em tese, deveria suprir e preencher o espaço deixado vago
pelo processo de institucionalização do sistema de planejamento urbano e regional2, o que na
realidade não é verdade, pois persistem indeﬁnições quanto a uma lei geral de ordenamento
territorial e urbano que redeﬁna os papéis das diversas esferas de poder – união, estados e
municípios. Só bem recentemente, em 2004, foi elaborado e enviado ao Congresso Nacional
um projeto de lei que regulamenta as “diretrizes para a Política Nacional de Planejamento
Regional Urbano” e propõe a criação do “Sistema Nacional de Planejamento e Informações
Regionais Urbanas. “3
No plano estadual, encontra-se aguardando aprovação o projeto de lei complementar nº 6, de
2005, que propõe a reorganização da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), criando
a entidade autárquica de administração metropolitana, o Conselho de Desenvolvimento e o
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Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana de São Paulo.4 Esse projeto de lei retoma
e detalha, somente em 2005, as diretrizes para a organização regional do Estado de São
Paulo, estabelecidas pela lei complementar nº 760, de 1994, havendo um hiato que persiste
desde então.
Os planos e projetos de âmbito metropolitano ou municipal continuariam a se conﬁgurar como
planos “de governos” especíﬁcos, não sendo institucionalizados como parte de um processo
de planejamento e gestão que transcendesse aos governos especíﬁcos, tornando-se um
mecanismo de continuidade político-administrativa desvinculado das agremiações partidárias
ou de projetos personalistas.
Assim, muitos planos e projetos de âmbito regional, intermunicipal e mesmo municipais
apresentam-se desarticulados do sistema de gestão pública, que vive um dilema ou paradoxo
presente na estrutura legal elaborada a partir da Constituição de 1988 – aparentemente o
município teria ampliado seu poder de atuação, ou seja, teria maior capacidade de aﬁrmar
sua autonomia administrativa ante os demais poderes. Na prática, porém, existe uma
interdependência de âmbito regional, porque as cidades e seus municípios compõem uma
rede de cidades hierarquizadas e dependentes de investimentos públicos e privados, que são,
em grande parte, exógenos aos seus domínios. Se é verdade que o cidadão reside e habita
o município e não o Estado ou a União, também é verdade que o município é extremamente
dependente das decisões que são tomadas nessas duas esferas de governos.
Ao ser promulgado o Estatuto da Cidade (2001), tornar-se-ia mais evidente a ausência de
uma lei estrutural para disciplinar o planejamento territorial e urbano, na sua verdadeira
complexidade e dimensão. Para que, de fato, os municípios se constituam em entes fortes
e autônomos há um longo caminho a ser percorrido. Tal caminho passa pela criação de
mecanismos institucionalizados, nos quais os municípios possam se organizar como parte de
uma economia regional e na qual as cidades estão conﬁguradas na forma de rede urbana,
isto é, são interdependentes de um sistema urbano integrado e articulado por vias e meios de
transportes e comunicações.5

4. Sinaliza a recomposição do sistema de planejamento
e administração metropolitano quando, no seu artigo
2º, aﬁrma que a “Região Metropolitana da Grande
São Paulo, instituída pela Lei Complementar federal
nº 14, de 8 de junho de 1973, e disciplinada pela Lei
Complementar estadual nº 94, de 29 de maio de 1994,
passa a ter sua denominação alterada para Região
Metropolitana de São Paulo, ﬁcando reorganizada como
unidade regional do território estadual”.
5. É comum, no contexto urbano brasileiro, a integração
funcional entre dois ou mais municípios que se situam
numa determinada região. A rede de equipamentos e
infra-estruturas de uso coletivo está subordinada a uma
determinada hierarquia. Há cada vez mais pessoas que
moram num município e trabalham em outro, e viceversa – isso vale para as denominadas microrregiões
quanto para regiões metropolitanas.
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Essa observação leva a repensar a necessidade de recomposição do sistema de planejamento
urbano, levando-se em conta esse quadro real, que exige a retomada do planejamento urbano
e regional, como uma etapa necessária para dar maior consistência aos próprios planos
urbanos municipais.
A tendência induzida pelo viés municipalista exacerbado dos legisladores constituintes de
1988 contribuiu, sem dúvida, para difundir a ilusão de que tudo será resolvido nesse âmbito
municipal, deixando para trás um vazio institucional no qual os planos e projetos urbanos
e regionais, de caráter microrregionais, regionais e metropolitanos se fazem ausentes.
Auspiciosamente, a partir de 2000, há sinais de recolocação da questão de desenvolvimento
urbano do País, através de recente estudo coordenado pelo IPEA, IBGE, Unicamp e Seade,
divulgado em 2001, sobre a “caracterização e tendências da rede urbana do Brasil”. Tal
documento nos informa que o “o último estudo abrangente sobre esse tema data de 1984,
tendo sido realizado pelo Conselho de Desenvolvimento Urbano (CNDU)”6 , conﬁrmando,
portanto, a pouca relevância a uma questão fundamental para a superação das precárias
condições de vida e os baixos padrões de urbanização da nossa rede urbana.
A aprovação do Estatuto da Cidade (2001) signiﬁcou um certo impulso na recolocação do tema,
mas ainda seria pouco. Deve ser lembrado que essa lei tramitou por 13 anos no Congresso
Nacional, até que fosse aprovada. Espera-se que o projeto de lei do Estatuto Metropolitano
6. Essa avaliação, realizada entre 1999 e 2000,
apresenta importante referência para a retomada da
formulação de políticas públicas, em âmbito nacional,
que tenha capacidade de articular o processo
de transformações econômicas em curso e sua
espacialização. Recoloca o tema do planejamento de
âmbito regional, ou seja, a cidade como parte de um
sistema urbano que se organiza em rede de cidades.
Consultar: Ipea, Ibge, Unicamp/IE/Nesur, Seade –
“Caracterização e tendências da rede Urbana do Brasil:
redes urbanas regionais: Sudeste. Brasília: IPEA, 2001.
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(2004) e o Projeto de Lei Complementar Estadual nº 6 (2005) sejam apreciados, aprovados e
implementados o mais breve possível.
A exigência de planos diretores para cidades acima de 20 mil habitantes, prevista nas
Constituições Federal (1988) e Estadual (1989), é reaﬁrmada e explicitada, mais recentemente,
no Estatuto da Cidade, em 2001. Essa exigência “singela” esconde a ausência de marcos
regulatórios para uma complexa rede de cidades, que envolvem aglomerações urbanas de
2.000 a 20 milhões de habitantes, que se articulam dentro de um espaço econômico regional
também bastante complexo. O próprio Estatuto da Cidade, que levou 13 anos para ser
aprovado, não obstante conter alguns avanços quanto à introdução de novos instrumentos
urbanísticos, não substitui uma lei geral ausente. Não encontramos uma lei de desenvolvimento
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urbano no mesmo nível que existe para a área da educação – a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação, de 1996, e para as bacias hidrográﬁcas – a Lei das Águas, de 1997. É evidente que
a existência da lei em si não garante o bom funcionamento institucional, porém uma lei bem
estruturada pode contribui muito para um melhor ordenamento institucional, ao contrário de
leis fragmentadas ou mal-elaboradas.
O paradoxo maior é que, se nos últimos 30 ou 40 anos nos tornamos uma sociedade
predominantemente urbana, com uma rede de cidades bastante complexa e com alta
concentração de população em centros metropolitanos, então por que não fomos capazes
de criar marcos legais que contribuíssem para a estruturação do sistema de planejamento e
gerenciamento do desenvolvimento urbano? Com certeza, os nossos políticos e legisladores
têm uma grande responsabilidade nesse quadro incompleto.
Caberia levantar uma hipótese, que não pretendemos aprofundar, ou seja, aquela de que
o agravamento do quadro de violência urbana e degradação ambiental urbana das nossas
grandes cidades é também um produto desse quadro institucional confuso e incompleto, no
qual os interesses políticos partidários têm prevalecido em detrimento de um aperfeiçoamento
institucional e gerencial por parte dos gestores públicos. Outra parte poderia ser atribuída aos
traços característicos de nossa cultura urbanística, marcada pela forte preponderância dos
interesses dos proprietários de terra e dos incorporadores imobiliários, em detrimento dos
interesses coletivos. A tudo isso poderia ser acrescentado o chamado ﬁnanciamento privado
de campanha, no qual os grandes contribuintes passam a ter uma espécie de direito adquirido,
tornando-se “acionistas” ou “sócio do partido eleito.”
Outro aspecto central, que caberia destacar, é que o processo de transição para a democracia
no País, em particular na questão do desenvolvimento urbano, apresenta um desaﬁo que
é o de combinar a melhoria da representação política com a eﬁciência gerencial, que a
complexidade dos problemas urbanos atuais exige para o seu equacionamento. Se nos
acomodarmos a este quadro atual e não resolvermos a espinha dorsal do sistema de
planejamento e gestão que atenda aos diferentes tamanhos e níveis de complexidade das
cidades e de nossa rede urbana, estaremos fadados a viver num círculo vicioso que a imagem
4. NOVOS INSTRUMENTOS DE ORDENAMENTO TERRITORIAL

135

da expressão “enxugar gelo” representa muito bem.
4.1. A reestruturação político-administrativa: Subprefeitura e Conselho de
Representantes, uma pendência histórica
Além do quadro institucional incompleto, no âmbito do planejamento e gestão urbana, em
nível nacional, metropolitano e municipal, persistem outras pendências crônicas no âmbito
organizacional, como a que afeta diretamente a organização territorial e o processo de
planejamento e gestão da cidade-metropolitana de São Paulo, ou seja, a diﬁculdade de
implantação da descentralização político-administrativa da cidade de São Paulo (município
central da cidade-metropolitana e da RMSP) de modo substantivo, através de unidades de
gestão ou subprefeituras, combinadas com a implementação de um sistema de representação
descentralizada e, democraticamente, legitimada. Pode-se considerar que essa pendência
organizacional vem sendo percebida desde a década 50, ou seja, desde a redemocratização
pós-Constituição de 1946, quando a aglomeração metropolitana começava a se transformar em
metrópole industrial.
Embora tenham havido avanços do ponto de vista da descentralização da máquina
burocrática, desde 1965, com a implantação das denominadas Administrações Regionais,
não houve evolução signiﬁcativa na forma de institucionalização dos canais de participação
e representação das comunidades e entidades civis que vivenciam diretamente as
transformações de cada segmento territorial, que corresponde, mais ou menos, aos bairros,
nessa trajetória de formação de uma cidade-metropolitana que passou dos anos 50 de 3 a 4
milhões de habitantes aos 16 a 17 milhões de habitantes, no início do século XXI.
Essa falta de melhoria no modo de organização social e política da cidadania metropolitana
tem aberto espaço para um domínio político predatório da rede burocrática descentralizada,
caracterizado por disputas acirradas entre os vereadores, na maioria das vezes cooptados pelo
poder executivo. Os escândalos sucessivos de corrupção, em várias Administrações Regionais,
retratam essa situação, na qual o munícipe não encontra forma adequada de acompanhar e
ﬁscalizar a atuação do poder público.
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Da mesma maneira que vinha sendo postergada a elaboração e aprovação de um novo
plano diretor que desse conta de substituir completamente o antigo plano, o PDDI-71 e seu
desdobramento, em termos de legislações urbanísticas e de organização administrativa,
também vêm sendo adiadas a criação e a implementação das Subprefeituras e dos Conselhos
de Representantes, conforme previstos na Lei Orgânica do Município de 1990. Provavelmente,
um plano diretor metropolitano de longo prazo, articulado com o plano diretor municipal,
seria pré-condição para a reformulação sistêmica do planejamento urbano, o que exigiria,
certamente, uma reforma administrativa mais profunda.
No nosso entendimento, houve uma certa precipitação na transformação imediatista das
antigas Administrações Regionais (AR) em Subprefeituras (2002), sem muita discussão e
sem a previsão de um processo gradativo e cauteloso de implantação. Esta cautela evitaria
o perigo de uma excessiva fragmentação da coordenação política do processo de gestão,
como já se pode observar pelo desdobramento do plano diretor, o PDE-2002, em 31 planos de
Subprefeituras, como se estas já estivessem efetivamente constituídas como tal.
Deve-se considerar que a rápida implantação das Subprefeituras foi marcada pela criação
de aproximadamente 450 novos cargos de conﬁança, nomeados pelo executivo municipal,
devendo transformar-se em moeda de troca para atrair o apoio de muitos vereadores
para a aprovação do grande volume de projetos de leis, que, normalmente, o poder
executivo encaminha à Câmara. Esse tipo de procedimento vai contra a necessidade de
se proﬁssionalizar e qualiﬁcar o corpo técnico municipal. Sabe-se, portanto, que foi uma
aprovação burocrática, sem se atentar para a alta relevância do tema da reestruturação do
sistema de gestão política e administrativa, visando à implementação da descentralização da
gestão e da participação da sociedade, do ponto de vista qualitativo.
Essa descentralização da máquina pública, no âmbito da organização político-institucional,
é fundamental, pelas características da formação da cidade-metropolitana de São Paulo. O
município de São Paulo, que abriga mais de 10 milhões de habitantes, apresenta um sistema
de representação pouco eﬁcaz, seja pela herança do modelo de Câmara de Vereadores,
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que talvez fosse apropriado à uma cidade de porte pequeno ou médio, mas não para uma
megacidade como é São Paulo, seja pelo déﬁcit organizacional acumulado, desde dos anos 50,
e agravado pelos 20 anos de regime autoritário, nos quais os canais de participação estiveram
fechados; mas também agravado pelos 20 anos de transição institucional incompleta.
Essa discussão sobre a importância de estruturar e descentralizar os canais de participação e
representação foi inicialmente apresentada nos estudos da SAGMACS (1958) e tratada com
relevância no Plano Diretor preliminar de 1961, que considerava importante a estreita relação
da organização das comunidades de cada bairro e a ordenação físico-territorial da cidademetropolitana que crescia acelerada e desestruturadamente.
A forma de organização descentralizada apresentada no anteprojeto de Plano Diretor-1960,
divulgado em 1961, previa a criação de 14 Agências Municipais, que corresponderiam a
“distritos ou territórios funcionais”, que, com o passar do tempo, chegariam a um número de
28. Continha, portanto, um triplo sentido organizacional: a) o de âmbito físico-territorial, ou da
estruturação espacial; b) o do gerenciamento de serviços descentralizados da prefeitura; e c) a
participação comunitária no processo de gestão político-administrativa.
Imaginava-se “uma estrutura hierárquica de centros: urbano, distritais, de bairros; e uma
estrutura de unidades territoriais: município, distritos funcionais, bairros, unidade de
vizinhança.“ (Socrates: 1993, pág. 181) Essa organização de centralidades e perímetros
territoriais hierarquizados seria comandada de forma descentralizada por Agências Municipais
ou Subprefeituras, que contariam, na sua estrutura administrativa, com o Agente Municipal,
uma espécie de gerente ou subprefeito, que seria auxiliado por dois conselhos – o Conselho
Administrativo, com caráter deliberativo, que seria presidido pelo Agente ou Subprefeito e
contaria com a participação de representantes das associações comerciais e das associações
de moradores, e o Conselho Distrital, que contaria com chefes de seções da Agência e
moradores ou proﬁssionais estabelecidos nos bairros do território funcional. Ao lado dessa
estrutura participativa viriam as áreas ou divisões técnicas, tais como obras, educação , cultura,
assistência à infância e a maternidade, assistência social, etc. (Plano-1961, p. 217, apud
Sócrates: 1993, p. 202)
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Entretanto, a implantação das primeiras Administrações Regionais (ARs) ocorreu somente na
gestão Faria Lima, em 1965, por meio de decreto do executivo e depois regulamentada pela lei
6882 de 1966.7 Sua principal justiﬁcativa era de caráter técnico-administrativo: “O crescimento
acelerado da cidade exigia maior agilidade na execução dos serviços e obras de interesse
predominantemente local.“ (Sempla: 1999, p.8) O administrador regional era escolhido dentre
os servidores públicos de carreira, tendo por objetivo coordenar os serviços de rotina de forma
descentralizada.
Mais tarde, esse tema seria tratado pelo Plano Urbanístico Básico, PUB-1968, que serviu de
base para as propostas do PDDI-1971, que considerava relevante não somente as ARs, mas
também a divisão da cidade em Unidades Territoriais – UT(s), hierarquizada em três níveis
– Região (UT-1), Sub-regiões (UT-2) e âmbito Local ou Bairro (UT-3). Na visão contida nesse
plano, essas unidades territoriais eram “antes de mais nada, (...) unidades de planejamento”
(Sócrates: 1993, p.135). Segundo Sócrates (1993), nos meios proﬁssionais e administrativos
não se deu a devida importância a essa possibilidade de tratar a questão da estruturação
espacial do território urbano combinado como o processo de descentralização políticoadministrativo, por ocasião da implementação de um sistema de planejamento municipal
desencadeado pelo PDDI-1971. É provável que essa questão da organização participativa
da sociedade, no processo de estruturação e gestão do território urbano, estivesse fora de
cogitação, dado o momento histórico, coincidente com o aumento da repressão política, no
período que se seguiu ao Ato Institucional nº 5 , o AI-5 de 1968, que suspendia as garantias
constitucionais dos direitos individuais e se estenderia até o ﬁnal de 1973, prolongando-se, na
prática, até a morte de Vladimir Herzog, em 1975.
O fato é que, desde a forma inicial como foi implantada, na gestão Faria Lima, em 1965, as
Administrações Regionais (ARs), que, juridicamente, vigoraram até 2002, quando da sua
transformação nominal em Subprefeituras, sempre tiveram um papel secundário e burocrático
no processo organizacional. Não foram estruturadas para atender aquela tripla função
– estruturação físico-territorial, administrativo-operacional e político-participativo, idealizadas
em 1960 -, e, apesar das várias modiﬁcações de caráter administrativo, ao longo do tempo,

7. As 7 primeiras ARs implantadas foram: Sé, Vila
Mariana, Pinheiros , Lapa, Santana, Penha e Mooca,
mantendo-se, ainda a Subprefeitura de Santo Amaro,
que tinha sido município e foi incorporado ao Município
de São Paulo em 1936. (Sempla: 1999, pág. 6)
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como veremos a seguir, permaneceram estritamente vinculadas ao papel administrativooperacional descentralizado, ou seja, cumprindo rituais burocráticos, também necessários, mas
desperdiçando o seu potencial como peça-chave para a ordenação da cidade-metropolitana
para uma cidadania substantiva.
Em 1972, na gestão Figueiredo Ferraz, houve algumas alterações signiﬁcativas no sistema
de ARs, tais com a ampliação do número de unidades e a incorporação de novas atribuições,
entre elas a aprovação de projetos e a ﬁscalização da sua execução. O Administrador Regional
passou a ser nomeado pelo prefeito, não necessitando mais ser um proﬁssional municipal de
carreira, como era exigido na sua estruturação original (Di Giuseppe: 1998, in Sempla: 1999,
p.8).
O que se veriﬁcaria entre 1972 e 1990, quando da aprovação da nova Lei Orgânica do
Município, foi que houve uma série de modiﬁcações parciais, pela ampliação do número de
unidades e de atribuições, como veremos a seguir:
1973 – inclusão de Assessorias Técnicas e criação de Grupo de Planejamento Local e de
Supervisões, além da delegação para que o Administrador ﬁzesse seu próprio orçamento.
1977 – na gestão Setúbal, as ARs se constituem em Unidades Orçamentárias e recebem
atribuições da Secretaria de Abastecimento (basicamente o controle das Feiras Livres e
Ambulantes) e da Secretaria de Bem-Estar Social.
1986-8 – houve uma primeira tentativa de implantação de cinco Subprefeituras, pela gestão
Jânio, em 1986, mas no ano seguinte foram transformadas em Coordenadorias e, por ﬁm,
ainda na mesma gestão, em 1988, voltou-se ao sistema anterior com a divisão da cidade em
31 ARs.
1989 – na gestão Luisa Erundina, esse número foi reduzido para 20 unidades e feita a tentativa
de se implantar um planejamento descentralizado com a criação do Núcleo Regional de
Planejamento, que também não vingou.
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1990 – a Lei Orgânica do Município estabelece que a criação dos Conselhos de Representes
das futuras subprefeituras é de competência exclusiva da Câmara Municipal (Art. 37), enquanto
a implantação do sistema de Subprefeitura é da iniciativa do poder executivo municipal (Art.
69).
As gestões seguintes às de Luisa Erundina, Maluf (1993-96) e Pitta (1997-2000), não se
empenharam nesse tema, que é indissociável à reforma administrativa da máquina pública
municipal e da revisão e atualização do sistema de planejamento municipal. Aliás, esse parece
ser um tema nunca atraí qualquer prefeito, pois a carreira e o calendário político-eleitoral
sempre são prioritários.
A questão da descentralização somente seria retomada dez anos depois, quando da
elaboração do Plano Diretor Estratégico –PDE-2002, no início da gestão Marta Suplicy (200104), porém sem fazer parte de uma reforma administrativa mais ampla, e sendo tratada com
menos relevância que o tema mereceria – daí as restrições que apresentamos anteriormente.8
O projeto de lei das Subprefeituras (lei 13.399, de 1º/8/2002)9, foi aprovado sem grandes
diﬁculdades; já a lei que regulamenta os seus Conselhos de Representantes foi aprovada pelos
vereadores somente em 2004, e encontra-se aguardando a sua implementação.
No quadro geral do sistema de planejamento e gestão contido ou esboçado no PDE-2002,
o Conselho de Representantes apresenta-se como um órgão secundário, sem que sejam
deﬁnidos claramente quais são os seus verdadeiros papéis. Desta forma, ocupa posição
secundária e confusa diante da grande quantidade de novos conselhos, associados ao PDE2002, através de decretos do executivo municipal, como o Conselho de Política Urbana e
Câmara Técnica, que, com outros conselhos existentes ou em formação, como os Conselhos
Municipais de Saúde, Habitação, etc, formam uma constelação de conselhos não claramente
estruturados ou implantados. Portanto, tanto a implementação das Subprefeituras quanto dos
Conselhos de Representantes persistem como uma das pendências crônicas do ordenamento
político-administrativo.

8. Secretário de Planejamento, Jorge Wilheim, aﬁrmou,
em depoimento à revista de Pós-graduação da FauUsp, (n. 9, p. 14, 2001), que a orientação dada pela
Prefeita Marta Suplicy (de que o foco de atuação da
sua gestão não estaria na reforma administrativa) não
levaria “a grandes modiﬁcações estruturais, mas haveria
grande modiﬁcação de gestão, não partindo de grandes
alterações na estrutura administrativa. “
9. Os perímetros das Subprefeituras foram
estabelecidos com base na divisão distrital da cidade
de 1992 (lei 11920), que conta com 96 distritos, agora
agrupados em 31 subprefeituras, incorporando-se as
28 Administrações Regionais existentes e mais 3 novas
que foram criadas já como subprefeitura.
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Para concluir, podemos dizer que a recente criação das Subprefeituras e dos Conselhos de
Representantes, através de leis e decretos municipais, deve ser entendida como parte do
processo de reorganização do sistema de planejamento e gestão desencadeado a partir
da elaboração do PDE-2002. Deve-se ressaltar, porém, que tal processo encontra-se em
vias de institucionalização, ainda que leis e decretos existam em abundância, pois o ritmo
acelerado de aprovação dessas leis deixou pouco tempo para a discussão dos detalhes de sua
implementação, tanto por parte dos vereadores quanto da sociedade civil organizada. Deve-se
considerar, ainda, que a relevância do tema da descentralização político-administrativa estará
novamente em pauta quando da revisão do Plano Diretor Estratégico, em 2006.
Deverá , também, ser considerada a revisão do Plano Metropolitano da Grande São Paulo PMGSP-1994-2010, que, embora tenha tratado de algumas pendências crônicas e relevantes
para remontagem do sistema de planejamento da cidade-metropolitana de São Paulo, não
chegou a formular uma proposta para solucioná-las.
No âmbito metropolitano, o próprio PMGSP-1994-2010 tratou de duas questões pendentes,
que estão imbricadas com as pendências crônicas da esfera municipal, ou seja: 1) organização
territorial e organização político-administrativo, combinadas como base de organização de
dados e para a integração do planejamento urbano de âmbito metropolitano e municipal;
e 2) a organização da região metropolitana como instância governamental, levando-se em
consideração que o SPAM – Sistema de Planejamento e Administração Metropolitana, que
vinha sendo montado desde 1973, foi desmontado entre 1984 e 1994, sem que um novo
modelo fosse formulado. Essas pendências da esfera organizacional, político-territorial,
deverão ser discutidas nas duas esferas governamentais, municipal e metropolitana-estadual
em 2006. Voltaremos ao tema no capítulo 6.

4.2. Os planos gerais e setoriais recentes, metropolitanos e municipais
Consideramos relevante a colocação do tema dos planos globais ou gerais, tipo planos
diretores, como também dos planos setoriais, que, não obstante o desprestígio do
142

PLANOS E PROJETOS AUSENTES

planejamento urbano e o quadro incompleto de sua reinstitucionalização, houve continuidade
na elaboração de alguns planos ou tentativas de revisão dos planos existentes (PDDI-1970 e
PDDI-1971) em círculos mais restritos. Nos anos 90, no auge do desprestígio do planejamento
urbano e da idéia de ﬂexibilização da legislação urbanística, toda vez que um novo gestor
municipal assumia, além de “inventar” projetos (notadamente do tipo “marqueteiro-eleitoral”),
faziam uma espécie de “garimpagem”, procurando projetos prontos ou quase prontos para a
realização de obras que pudessem atender a certas expectativas do cidadão-eleitor e também
das grandes empreiteiras – pois estas acabariam por assumir um papel relevante no sistema
de ﬁnanciamento privado das campanhas eleitorais. Ficariam famosos os processos abertos
pela Promotoria Pública e veiculados pela imprensa para investigar superfaturamentos de
obras ou envio de dinheiro para o exterior de forma ilegal.
Aos poucos, ﬁcaria claro que, qual fosse a linha política dos governantes, os métodos e
objetivos seriam muito similares, ou seja, o importante era “impressionar” o eleitorado, primeiro
para chegar ao cargo e depois para tentar “fazer” o seu sucessor ou sua própria reeleição dispositivo que entrou em vigor a partir de 1998. O tesoureiro de campanha e o “marqueteiro”
político se tornariam as ﬁguras-chave desse sistema político-eleitoral responsável pela
repartição do poder entre as diversas agremiações partidárias. Os sucessivos escândalos
envolvendo esses personagens não foram suﬁcientes para que se implantasse uma
reformulação ampla do sistema vigente desde o restabelecimento do processo democrático em
1984. O não-aprimoramento do sistema político interfere diretamente na qualidade da gestão
pública.
Na área de planejamento viário e de transportes, não faltavam planos e projetos especíﬁcos,
que já constavam dos antigos planos do período 1965-80, de intensiﬁcação da (re)estruturação
urbana metropolitana, que entrou em desaceleração no período 1980-2000 e que, ainda hoje,
não se completou, conforme vimos no capítulo 3, item 3.2. Entretanto o predomínio dessa
visão setorial, que deixa de fora a atuação integrada, uma característica inerente à boa prática
urbanística, tem trazido resultados ambientais desastrosos e contribuído para o incremento
da degradação ambiental, fomentando a cultura do desleixo pelo bem público. Os espaços
urbanos se transformam, cada vez mais, em terra de ninguém.
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O que de fato nos interessa ressaltar, a partir da perspectiva que se apresentava por volta do
ano 2000, quando se retomou a discussão do novo Plano Diretor da Cidade de São Paulo,
é que ainda havia a persistência, ao longo de mais de 20 anos, de uma transição política e
institucional, de certos vazios institucionais, ou quadro institucional incompleto em relação às
questões do desenvolvimento urbano do País, que são indissociáveis ao processo econômico,
aspectos a que já nos referimos antes.
O quadro institucional que havia sido organizado pelo regime militar, desde 1964, com a criação
do BNH – Banco Nacional da Habitação e do SERFHAU – Serviço Federal de Habitação
e Urbanismo e seus desdobramentos futuros, com atuações no âmbito federal, estadual e
municipal, começou a se desmantelar a partir de 1984 com a extinção desses órgãos que
centralizavam todos os recursos ﬁnanceiros do denominado Sistema Brasileiro de Poupança, que
passariam a ser administrados pela Caixa Econômica Federal. Esses órgãos, que eram peçaschave da política habitacional e de desenvolvimento urbano, foram desativados sem , entretanto,
vislumbrar-se um marco institucional claro e completo sobre o planejamento e a gestão do
sistema urbano brasileiro. Do ponto de vista da reinstitucionalização do sistema de planejamento
e gestão urbana, ainda hoje, 2005, nos encontramos em transição, como se a questão urbana
não fosse uma questão fundamental no processo de desenvolvimento do País. Não obstante
os avanços legais e formais recentes, como a criação do Estatuto da Cidade (2001) e a criação
do Ministério da Cidade (2003), não se visualiza com clareza uma política de desenvolvimento
urbano de médio e longo prazo assumida pelas diversas esferas governamentais.
Não foi por acaso que, entre 1984, ano das “Diretas Já”, e 2000, portanto durante 15 anos, na
Cidade de São Paulo ocorreram várias tentativas de aprovação de um novo Plano Diretor para
suceder o PDDI – 1971, cujo horizonte de planejamento se esgotara em 1990. Tentativas essas
abortadas por questões conjunturais e pela falta de consenso político, deixando um conjunto
de pendências em relação à reestruturação do sistema de planejamento urbano e atualização
dos instrumentos legais que estruturam e orientam a atuação do setor público para direcionar o
processo de desenvolvimento urbano.
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Isso fez com que se perdesse em racionalidade gerencial e favorecesse a falta de
transparência do gestor público. Nesse período programas e projetos são estabelecidos
em conformidade com os interesses político-partidários, muitas vezes em contradição com
as atuações de outras esferas governamentais, ou seja, a maior cidade do País é gerida
sem planos diretores (metropolitano e municipal) atualizados e, dentro de um processo de
reinstitucionalização democrática, São Paulo não contava, até então, com uma lei geral
compatível com a complexidade da rede urbana e suas áreas metropolitanas. Como o
prefeito, o governador e o presidente da República, na maior parte do tempo, eram de partidos
diferentes, a coordenação das atuações sobre a cidade metropolitana, e, em particular, sobre
a sua região central, caracterizava-se por uma completa falta de convergência de objetivos e
complementaridade de atuação.
O Plano Diretor-1988 foi aprovado sem qualquer discussão pública, em contradição aos
preceitos estabelecidos pelas novas Constituições Federal-1988, Estadual-1989 e a Lei
Orgânica Municipal-1990 (promulgadas logo em seguida à elaboração do Plano), ﬁcando
evidente que o planejamento urbano era considerado dispensável. Era de se supor que logo
deveria ser elaborado um novo plano diretor.
Atuava-se num campo minado. As tentativas de elaboração e aprovação de novos planos
globais ocorreriam de forma desarticulada e fora de ordem. Desconsiderava-se que a cidademetropolitana de São Paulo é maior que o município de São Paulo e que, necessariamente,
o plano metropolitano deveria ser elaborado primeiro ou, no mínimo, elaborado em conjunto
pelos órgãos de planejamento metropolitano (Emplasa) e municipal (Sempla) ou, pelo menos,
tendo um plano básico, com havia sido o papel desempenhado pelo PUB-1968, no passado,
que serviu de base para os planos diretores municipais e metropolitanos de São Paulo. Os
“políticos-gestores” se mostravam avessos ao planejamento urbano, que era associado às
práticas tecnocráticas do regime militar.
O PD-1992 que foi elaborado durante a gestão Erundina (1989-92) e apresentado no ﬁnal da
gestão, não logrou apoio suﬁciente para ser aprovado. No âmbito metropolitano-estadual, o
PMGSP-1994, elaborado em 1993, foi divulgado no ﬁnal de gestão do governador Antonio
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Fleury Filho, porém sua institucionalização na forma de lei dependeria da existência de um
novo quadro institucional que não havia sido implementado, em nenhuma esfera de governo.
Na realidade, o sistema anterior (o SPAM – Sistema de Planejamento e Administração
Metropolitano) encontrava-se em compasso de espera e logo entraria em processo de
“desmache”, não havendo, portanto, como institucionalizá-lo.
O desprestígio do planejamento urbano, em geral, e dos planos globais, em particular, era grande,
e na ausência de marcos institucionais que regulassem a atuação das esferas metropolitana e
municipal, obrigando-as a uma atuação integrada, prevalecia uma certa ilusão municipalista e
as disputas político-partidárias, ou seja, a racionalidade política, ou, mais exatamente, políticoeleitoral prevaleceria sobre qualquer racionalidade técnica. Esta última continuaria, ainda por um
bom tempo, sendo associada a uma prática típica do período autoritário.
O foco das atenções no governo estadual estava concentrado na recuperação ﬁnanceira e
na preocupação com o enxugamento e redução dos gastos com a máquina pública. Toda
a estratégia governamental, ao longo de toda a década de 90, estaria vinculada a projetos
e programa setoriais, mais emergenciais e de curto prazo, tais como os programas de
recuperação das represas e seus mananciais. Enquanto isso, as obras de expansão da rede
do metrô seguiam em ritmo mais lento, e somente no ﬁnal da década teve início o projeto do
Rodoanel, cujas obras do primeiro trecho foram iniciadas em 1998, como reﬂexo da atualização
dos planos setoriais de transportes, realizados a partir de 1997, porém só transformadas em
planos, formalmente constituídos, em 2000, com o PITU - 2000-20.
A reorganização do sistema de planejamento metropolitano ﬁcaria interrompida, pelo menos
por mais dez anos, desde 1994, quando foi promulgada a lei complementar nº 760, que trata
das diretrizes para organização regional do Estado de São Paulo, até o ano de 2005, quando
do envio do projeto de lei complementar estadual nº 6, que propõe a reorganização políticoadministrativa da RMSP – Região Metropolitana de São Paulo, ou antiga GSP – Grande São
Paulo, em conformidade com essa lei complementar de 1994. Ou seja, nesse campo houve
pouco avanço institucional. É bom lembrar que no âmbito federal, desde 1989, iniciou-se a
discussão da lei que somente seria aprovada em 2001 com o nome de Estatuto da Cidade, que
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trata do planejamento urbano somente em âmbito municipal, deixando de fora a questão da
organização da rede de cidades e o planejamento urbano regional.
É interessante lembrar que as transformações urbanísticas realizadas em Barcelona, entre
1980-1992, tão prestigiadas e reconhecidas internacionalmente, partiram de um plano do tipo
geral ou global, o Plano Geral Metropolitano, o PGM-1976, que havia sido elaborado ainda em
pleno regime franquista e sistematizado os planos e projetos que deveriam ser detalhados pela
municipalidade barcelonesa. Bohigas tenta esclarecer a falsa idéia de que as transformações
urbanísticas realizadas naquela cidade tenham dispensado a contribuição dos planos gerais.10
Em suma, os planos gerais deﬁnem rumos, os planos urbanísticos especíﬁcos tratam de uma
escala intermediária, a escala do desenho urbano, enquanto os projetos urbanos pontuais ou
projetos arquitetônicos se articulam e se subordinam às diretrizes e objetivos estabelecidos
em cada etapa de planejamento. Isso é claro quando se valoriza a prática do planejamento
urbano em todos as suas etapas, o que depende de um quadro institucional adequado para
que isso de fato aconteça. É lamentável constatar que entre nós, desde que foi promulgada
a Lei de Zoneamento de 1972, que havia previsto as chamadas zonas especiais – Z8, o
planejamento urbano aqui praticado não tem sido capaz de implementar projetos e planos
urbanísticos especíﬁcos que atuem na escala do desenho urbano. Aliás, essa diﬁculdade vem
de há muito tempo – basta veriﬁcarmos que alguns trechos do tecido urbano que mantêm
um padrão urbano claramente deﬁnido, em nível de desenho urbano, foram realizados por
iniciativas privadas, de empresas que tiveram visão de longo prazo, como a Cia City e outros
empreendimentos voltados, em geral, para camadas de maior poder aquisitivo.
Apesar da falsa idéia, muito difundida entre nós nos anos 80 e 90, de que os projetos
urbanos podem atuar de forma autônoma, deve-se lembrar que os planos gerais continuam
sendo importantes, por desempenhar um momento signiﬁcativo, no qual a cidade ou cidademetropolitana pensa os rumos do seu desenvolvimento urbano futuro, ou seja, de longo
prazo. No momento de sua elaboração, são oferecidas oportunidades de construção de um
certo consenso, sobre as condições que nos encontramos e onde pretendemos chegar. Ou,
de outro modo, visualizar e discutir qual é o projeto de cidade que pretendemos construir ao

10. O arquiteto catalão Bohigas em “Plans i Projectes
per a Barcelona, 1981-1982” : 1983, deixa claro a
importância do Plano Geral Metropolitano, o PGM1976, como plano global para a cidade-metropolitana
de Barcelona e como ponto de partida os planos
urbanísticos especíﬁcos.
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longo do tempo, isto é, num horizonte mais distante. É o momento de se realizar um balanço
sobre os programas, planos e projetos setoriais metropolitanos e municipais em andamento,
reformulando-os ou incorporando novos projetos que, geralmente, são maturados lentamente
ao longo do tempo e não formulados de última hora para constar do plano geral.
Outro aspecto importante é o da oportunidade de atualização dos instrumentos urbanísticos,
implicando revisão metodológica e busca de novos instrumentos mais eﬁcientes. Momento de
atualização e reestruturação do sistema de planejamento e gestão, bem como, das estruturas
político-administrativas. Tais elaborações não “nascem do nada”, mas da própria cultura
urbanística que cada grande cidade gera ao longo da sua própria história, da qual os planos
anteriores são registros importantes dessa sua trajetória.11 E, segundo Bohigas, a implementação
dos planos e projetos, que direcionam concretamente as intervenções necessárias, depende mais
da capacidade de políticos liderarem esse processo que dos técnicos e urbanistas propriamente.12

11. O Plano Agache – 1929, no Rio de Janeiro, e o
Plano de Avenidas-1930, em São Paulo, continuam,
ainda hoje, sendo documentos importantes e referências
fundamentais para o entendimento da cultural
urbanística de cada uma dessas duas metrópoles
brasileiras, pelas suas análises e proposições que
resultaram em imbricações com o desenvolvimento
urbano que se sucedeu.
12. O arquiteto Oriol Bohigas, ao discursar em
agradecimento à Medalha de Ouro do Instituto Real dos
Arquitetos Britânicos, outorgada à Cidade de Barcelona,
em 1999, apresenta um manifesto para a boa-feitura
de cidade – “10 pontos para uma metodologia urbana”.
No primeiro item destaca a importância da atuação dos
prefeitos e da continuidade político-administrativa para
a implementação das intervenções necessárias. (in The
Architectural Review – Set. 1999, Londres. P. 88 a 91)
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Voltando à questão da atualização dos instrumentos de planejamento e gestão da Cidade
de São Paulo (que é parte de uma cidade maior, isto é, a cidade-metropolitana situada na
Região Metropolitana de São Paulo), quando do início da elaboração do PDE-2002-2012, em
2001, nos deparamos com um quadro institucional fragmentado e confuso. Era evidente a
ausência de um Plano Metropolitano vigente, bem como de um sistema de planejamento e
gestão, neste âmbito. O denominado SPAM, que, de alguma maneira, vinha sendo construído
e que atingia uma certa consistência, já em 1980, passou a ser deixado num segundo plano,
desde 1984, e praticamente desconsiderado depois de 1988, em favor de projetos setoriais
caso a caso, ou “fatiados”, no jargão dos legisladores brasileiros, enquanto se aguardava uma
lei federal para disciplinar o planejamento urbano no Brasil. Nesse período, com a extinção
da Secretaria dos Negócios Metropolitanos, passou a ser visível um sistema de planejamento
de transportes metropolitanos, coordenado por uma Secretaria Estadual dos Transportes
Metropolitanos (STM) e constituído por empresas que atuam nessa área, o Metrô, a CPTM e
a EMTU. A Emplasa (Empresa Metropolitana de Planejamento S/A) sobreviveria como uma
empresa-órfã do sistema anterior. Enﬁm, a não-criação de um outro sistema que estivesse à
altura da demanda institucional, durante a longa fase de transição para a democracia, como
percebemos hoje, deixou um vácuo difícil de ser resolvido também no âmbito municipal e local,
principalmente numa aglomeração urbana com mais de 17 milhões de habitantes, já em 2000.
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Apesar da ausência de um processo institucionalizado, o planejamento não deixou de ser
praticado na esfera metropolitana, ainda que fragmentado ou setorialmente. E a busca de
uma certa racionalidade no processo decisório não foi abolida totalmente, mas deixada num
segundo ou terceiro plano, pela “ilusão municipalista” ou pela crença na supremacia do
“mercado” para deﬁnir os rumos da cidade ou, ainda, pelo trauma não superado da perda de
poder dos políticos para a tecnocracia que havia sido valorizada pelo antigo regime.
Nesse quadro fragmentado, caberia aos gestores do planejamento urbano municipal estarem
atentos para os planos e projetos que orientam a atuação dos poderes públicos Federal e
Estadual, sobre a cidade, o que, na prática, não seria muito fácil, pela inexistência de uma lei
de ordenação geral. Muitas vezes, pela complexidade, pela informalidade e pelas divergências
político-partidárias, ou, até, de personalidades políticas individuais, os gestores públicos
atuavam sem compromisso com as diretrizes, os planos e projetos em curso nas diferentes
esferas, buscando somente uma postura de competição, como se o processo eleitoral fosse
um ﬁm em si. Os novos planos realizados e não institucionalizados são de domínio de esferas
mais restritas e não obriga a uma atuação integrada, ﬁcando a critério de negociação e acordos
políticos caso-a-caso.
Nesse vácuo institucional, ou seja, da ausência de um processo de planejamento e gestão
legalmente estruturado, emergem ou ganham importância os consultores de políticas públicas
e “marqueteiros” políticos que acabavam criando projetos e programas que desconsideravam
o conhecimento técnico sistematizado, ou seja, aquilo que deveria ser patrimônio da
administração pública independente do partido político ou indivíduos convocados para ocupar
cargos públicos.
Como os planos e os conhecimentos técnicos não eram institucionalizados, na forma de
lei, como foi o caso do PMGSP- 1994, ou eram planos tão vagos como o PDSP-1988,
prevaleceriam, na prática, os planos e programas setoriais, municipais e metropolitanos e
as novas leis especíﬁcas como a das Operações Urbanas, dando a impressão de que cada
grupo de pessoas ou partido no governo era dono de um conjunto de projetos e programas
de atuação fragmentada e que uma esfera do governo desconhecia ou fazia questão de
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desconhecer os planos e projetos da outra esfera. Planos e projetos não deixaram de ser
feitos, mas eram altamente politizados ou partidarizados.
O conhecimento, que deveria ser sistematizado e disponibilizado em nome do interesse
público, acabava virando domínio de poucos, ou seja, das pessoas físicas ou empresas,
ou instituições diretamente vinculadas ao partidos políticos, em detrimento da maioria da
população, dando a impressão de que esse quadro de desorganização institucional, ou
reinstitucionalização incompleta e confusa, servia aos interesses de grupos políticos que
tiravam vantagens com isso, em detrimento da qualidade desejada dos serviços públicos
almejados pela sociedade. Não foi por acaso que, em paralelo ao sucateamento da máquina
pública, em meio a um processo de tercerização dos serviços públicos, ao invés de investirse na proﬁssionalização da máquina pública aumentava-se signiﬁcativamente os cargos de
conﬁança, ou seja, cargos nomeados por critérios político-partidário, criando uma ampla gama
de servidores públicos ﬂutuantes, que, na verdade, eram servidores dos partidos políticos.
A questão com que nos defrontamos é como conciliar o planejamento com rigor técnico e
participação da sociedade com o processo de legitimação política. Essa conciliação não será
resolvida pelo abandono do plano diretor e sua substituição por projetos urbanos desarticulados,
ou seja, intervenções feitas por partes, sem compromisso com um projeto explícito de cidade.
Ambos são necessários, mas insuﬁcientes para conduzir a um processo de atualização e
reconstrução da cidade em sua dimensão metropolitana atual. O vácuo deixado pelos planos
gerais e pelo sistema institucionalizado de planejamento, ao qual eles devem estar vinculados,
não será resolvido apenas pelo pragmatismo de atuações setoriais, como se fossem lobistas
a inﬂuenciar o poder executivo. No caso de São Paulo é evidente uma forte inﬂuência das
empresas que atuam sobre o sistema viário. Assistimos à implantação de obras viárias, como
avenidas e túneis, sem a devida discussão técnica sobre os diversos problemas ambientais
e hierarquização de prioridades nos gastos públicos. O desprezo pela paisagem urbana e a
indiferença pela cidade são cada vez maiores e representa um traço perverso da cultura da
negação do urbanismo. (Yves Bruand:1981)
Esse quadro institucional do planejamento e da gestão urbana vai ﬁcando mais confuso e
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fragmentado, quando interesses de diversos matizes começam a imbricar com a máquina
pública, seja pela excessiva partidarização – traduzida em excessivo número de cargos de
conﬁança – seja pelo ﬁnanciamento privado de campanha, gerando a ﬁgura da empresasócia ou acionista de determinados grupos políticos, além do baixo nível das campanhas
políticas, apesar da aparente soﬁsticação introduzida pelos marqueteiros políticos. E tudo isso
associado à desvalorização ou desproﬁssionalização dos servidores e dos serviços públicos.
Como resultado, assistiríamos a um verdadeiro processo destruição da paisagem urbana,
através de obras que, apesar de contarem, muitas vezes, com relatórios de impacto ambiental,
deixam seqüelas e prejuízos para a cidade e seus cidadãos de hoje e do futuro – Tampão do
Tamanduateí, Fura-ﬁla , e outros. O interesse econômico “fala mais alto”, e os mecanismos
institucionais imperfeitos, confusos ou pouco transparentes, colaboram para aberrações
urbanas produzidas com o dinheiro público. Outro traço marcante é a produção excessiva de
leis, em contradição com o hábito de não cumpri-las. Coloca-se em prática aquilo que se fala
em “off” – “para os amigos tudo, para os inimigos a lei”13 ou “isso é só para inglês ver” –, parece
que é sério, mas não é. Isso leva, inevitavelmente, a um ceticismo quanto ao planejamento
urbano e às práticas urbanísticas.
Concluindo, os planos diretores de caráter geral ou global continuam sendo importantes
como elementos estruturadores de um sistema de planejamento e gestão que transcendem
a um período de governo. Estes planos são depositários do conhecimento sistematizado
e acumulado pela cultura urbanística de um país, região e cidades especíﬁcas e, por isso

13. Expressão difundida no país, à qual José Murilo de

mesmo, não devem ser entendidos como algo a ser realizado por um grupo de eleitos, mas

Carvalho, em seu livro Cidadania no Brasil – o longo

pela sociedade em seu conjunto, mas contando com quadros técnicos especializados.

percurso, faz referência ao tratar das raízes históricas e
culturais do processo de formação de nossa cidadania.

Os planos globais são importantes enquanto rumos14 do desenvolvimento urbano, e devem
conter um projeto de cidade, pactuado por todos os agentes públicos e privados que atuam

14. “Os rumos da cidade”, título de livro de Cândido

na cidade. Os planos setoriais são necessários pela divisão do trabalho e pela especialização

Malta Campos, contém essa idéia de que os planos são

de determinados problemas, mas ao plano diretor geral cabe a coordenação desses planos e

importantes como deﬁnição de rumo, trajetória ao longo

projetos setoriais e a inclusão ou previsão de atuações intersetoriais ou integradas, para que os

do tempo, portanto não se deve confundir quais são os

objetivos não sejam desviados ou distorcidos pelos interesses especializados ou corporativos

papéis reservados para os planos gerais e os planos e

de cada setor .

projetos urbanos especíﬁcos.
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O Planejamento Estratégico pode ser um complemento ou um desdobramento do plano diretor
geral, tendo em vista a consecução de prioridades organizadas numa certa ordem e dentro de
prazos preestabelecidos. Justiﬁca-se quando vinculado a um governo especíﬁco e dentro de
um período predeterminado, mas não deve ser inventado do nada e sim nascer dos objetivos
e diretrizes ﬁxadas no plano geral de longo prazo e desenvolvido segundo as perspectivas
conjunturais, que envolvem recursos humanos e materiais, além de contar com a sinergia
entre os cidadãos, gestores públicos e agentes privados, como aconteceu na experiência
recente em Barcelona. Aí, sim, faz sentido uma certa competição para veriﬁcar qual liderança
política é capaz de alinhavar um conjunto de intervenções aspiradas e compactuadas com
a sociedade, num determinado período e com resultados palpáveis, através dos quais a
sociedade julgará o êxito deste gestor ou líder político eleito.
Deve-se considerar a importância da continuidade político-administrativa, ou seja, a mesma
linha de atuação em várias gestões seguidas - como tem sido o exemplo do êxito de
Bolonha e Barcelona -, e a articulação entre as diferentes esferas de governo para objetivar
transformações (re)estruturadoras ou (re)vitalizadoras que somente serão, efetivamente,
comprovadas no longo prazo.
Pois esses objetivos de longo prazo dependem da existênia de uma ordenação institucional
do planejamento urbano que harmonize a atuação das três esferas de governo. E, também,
de meios necessários para implementá-los, em termos de estrutura político-administrativa e
de instrumentos urbanísticos criados para viabilizar a caminhada rumo ao projeto de cidade ou
cidade desejada que só será claramente delineada a partir de um sistema de planejamento e
gestão que se organiza a partir de um plano global, tipo plano diretor, e que seja, ao mesmo
tempo, metropolitano e municipal.
Planos Estratégicos, como vem sendo utilizado entre nós, se aproximam muito dos antigos
Planos de Ação de cada governo. As ações planejadas não podem ser “coelhos tirados da
cartola do marqueteiro político”, como ocorreu em São Paulo como o “Fura-ﬁla”, uma espécie
de “aerobus” que ﬂuturaria sobre o trânsito congestionado, inventado em campanha eleitoral,
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aproveitando-se do vácuo deixado pela ausência de planos legalmente institucionalizados, ou
seja, previamente acordados com a sociedade, e transformados em lei a ser cumprida.
Enﬁm, os planos globais ou gerais funcionam como uma espécie de salvaguarda, quanto ao
rumo de longo prazo, enquanto os planos estratégicos têm a potencialidade de promover
uma aceleração da transformação urbana através de um conjunto de planos, programas e
projetos urbanos especíﬁcos. Adquirem uma dimensão importante quando bem conduzidos
por políticos-estadistas de grande envergadura e quando a sua implementação traz resultados
que apontam na direção da cidade sonhada pela coletividade, mas há o risco de serem apenas
planos estratégicos do ponto de vista partidário ou de projeto de poder. Daí, então, com a
alternância no poder, são rapidamente abandonados a favor de outro plano dito estratégico.
Estratégico para quem? – há que se perguntar.
Passaremos, a examinar, a seguir, o signiﬁcado e as contribuições de planos gerais e
setoriais, metropolitanos e municipais, recentes, que certamente deverão servir de base
para a recomposição do sistema de planejamento da cidade-metropolitana de São Paulo, no
qual persiste a necessidade de um novo Plano Básico de caráter Metropolitano, que possa
ser subdividido em planos municipais, sub-regionais e projetos urbanos estruturadores ou
estratégicos de longo prazo.
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Plano de Avenidas, 1930: modelo radioconcêntrico
Plano Urbanístico Básico, 1968: modelo de vias expressas em contraposição à monocentralidade

ILUSTR. 4.2.1
PLANOS DE ESTRUTURAÇÃO URBANA, MUNICIPAL E
METROPOLITANA, ENTRE 1930 E 1970
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Estrutura Básica do Plano de 1961 - Eng. Carlos Lodi
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ESTRUTURAÇÃO DO TERRITÓRIO METROPOLITANO NO
PUB-1968, que serviu de base para os planos PMDI-1970 e
o PDDI-1971, com horizonte de 20 anos, 1990.

ILUSTR. 4.2.2
PUB-1968 e
PMGSP-1994-2010

PMGSP-1994-2010, o plano metropolitano elaborado em
1993, pela Emplasa, não foi plenamente institucionalizado.
Enﬁm, depois de várias tentativas de revisão do PMDI-1971,
entre 1976 e 1983, em tese se passaria a ter um novo plano;
entretanto, a partir de 1994, o planejamento metropolitano
continuaria em compasso de espera dentro de um quadro
institucional incompleto.

PMGSP -1994-2010 - Tendências de Desenvolvimento.

PMGSP -1994-2010 - Mapa 10 - Estrutura Metropolitana proposta para 2010.
O anel rodoviário, futuro Rodoanel, não teve grande destaque.
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4.3. Plano Metropolitano da Grande São Paulo – PMGSP-1994-2010
No caso da Região Metropolitana de São Paulo – RMSP, com seus 39 municípios, não
obstante se constituir como região administrativa estadual, não houve avanço signiﬁcativo
no processo de institucionalização do planejamento metropolitano, dentro do quadro da
reinstitucionalização, se comparado com o estágio anterior.
O fato é que, embora não institucionalizado, o denominado PMDI-II – Plano Metropolitano
de Desenvolvimento Integrado, elaborado para substituir o PMDI -1970 –, foi concluído em
1983 e de forma informal passou a orientar o processo de tomada de decisão governamental,
especialmente no âmbito da gestão metropolitana, enquanto no âmbito municipal somente
aqueles municípios tecnicamente mais bem aparelhados, cujos técnicos tiveram contato com
o planejamento metropolitano, foram capazes de articular intervenções municipais com as
metropolitanas, sinalizadas ou discutidas nos planos governamentais.
Veriﬁca-se, a partir de 1992, com a abertura econômica, uma contradição profunda entre o
processo de tomada de decisão numa economia cada vez mais globalizada, de um lado, e
a decantada autonomia municipal, de outro. Haveria, também, uma maior centralização das
ﬁnanças públicas nas mãos do governo federal e a pretendida ação governamental municipal
ﬁcaria cada vez mais dependente do sistema de repasse de recursos federais. Apesar de
constarem da agenda política do Congresso Nacional, há bastante tempo, a reforma tributária e
a revisão do pacto federativo continuam pendentes.
No âmbito metropolitano, foi elaborado um novo plano, o Plano Metropolitano da Grande São
Paulo - PMGSP-1994-2010, pela Emplasa, que, embora não institucionalizado na forma de lei,
representa a superação ou conclusão da revisão do PMDI -1970, sem, entretanto, substituílo como estruturador de um novo sistema de planejamento e gestão da cidade-metropolitana
de São Paulo, que continuaria sem deﬁnição. O plano se apresenta aberto, quase como um
plano-estudo a fornecer uma série de análises, reﬂexões e formulação de cenários futuros
que permitem a formulação de programas de atuação governamental diante da nova inserção
do País e da metrópole paulistana, na nova ordem econômica mundial. Esse plano foi pouco
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divulgado e, por representar um plano de ﬁnal de gestão do governo Fleury, não foi plenamente
assumido pela gestão seguinte do governo Covas, que priorizou o saneamento ﬁnanceiro,
na sua primeira gestão, e os planos setoriais, na sua segunda gestão, especialmente os
de transporte – Plano Integrado de Transportes Urbanos, Pitu 2000-20, e Plano Diretor de
Desenvolvimento de Transportes, PDDT-2000-20, elaborados após a atualização de pesquisa
Origem-Destino de 1997.15
O PMGSP-1994-2010 foi elaborado pela Emplasa – Empresa Metropolitana de Planejamento
da Grande São Paulo S/A, sob a presidência de Jorge Wilheim (1991-94). Na ocasião a
empresa estava subordinada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Secretaria
Estadual de Economia e Planejamento). Este plano apresenta-se como sendo um plano de
transição, revelando uma preocupação de não se perder o sentido de continuidade do acervo
técnico e conceitual acumulados, além da idéia de planejamento global integrado, que havia
sido introduzida a partir do PUB-1968 e seus desdobramentos, no PMDI-1970 e no PDDI-1971.
Pretende ser um plano aberto ou indicativo da continuidade e da formulação de políticas
públicas a serem implementadas, para fazer frente ao quadro que se apresentava em 1993,
como dramático pelas carências sociais não atendidas e, também, de expectativas de novas
oportunidades decorrentes da nova inserção da metrópole paulistana como metrópole mundial.
Apresentava-se como “um plano para o desenvolvimento sustentável” que deveria atuar sobre
a GSP (RMSP) “em suas quatro dimensões: o crescimento econômico, a eqüidade social, a
preservação e melhoria da qualidade de vida e a preservação de disponibilidade de recursos
naturais.“ O sustentável deveria ser entendido “em dois níveis: o dos recursos naturais,
preservando, conservando e recuperando o ambiente da Metrópole, e os recursos humanos,
garantindo a capacitação físico-mental e a habilitações das pessoas para o desfrute das
oportunidades.“ (PMGSP-1994, p. 11)

15. Essa pesquisa vem sendo realizada pelo MetrôSP a cada dez anos, desde 1967, e traça um quadro

O plano também pode ser visto como de transição por sistematizar as informações disponíveis

da mobilidade da população da Região Metropolitana

sobre o que vinha sendo feito em termos de institucionalização do planejamento urbano

de São Paulo, analisando os deslocamentos

metropolitano, tratando dos antecedentes do processo de constituição da Grande São Paulo,

diários, combinando localização geográﬁca, perﬁl

em 1967, passando pela criação do SPAM – Sistema de Planejamento e Administração

socioeconômico e a utilização dos meios de transportes.
4. NOVOS INSTRUMENTOS DE ORDENAMENTO TERRITORIAL

157

Metropolitana, a partir de 1973, chegando ao PMDI -II –198316, quando se iniciava o
longo processo de transição institucional. Considerava-se que o PMGSP-1994 estava em
conformidade com o atual marco institucional e político, regido pelas Constituições Federal, de
1988, que delegara ao Estado a atribuição de criar e legislar sobre Regiões Metropolitanas,
através de leis complementares. Acreditava-se que o plano poderia logo ser aprovado,
formalmente, através do Conselho de Desenvolvimento da Região que se esperava fosse
constituído logo, com poderes deliberativos e normativos, como parte do processo de
recomposição de entidade autárquica metropolitana, o que, de fato, não se veriﬁcou.
O projeto de Lei Complementar nº 6, que objetiva a regulamentação do sistema de
planejamento e gestão metropolitano, somente seria enviado à Assembléia Legislativa em
2005, onde aguarda aprovação.
Como “plano aberto” e sem contar com um sistema de planejamento metropolitano
16. O PMDI –II (1983), não tendo sido oﬁcializado, criou
“uma situação esdrúxula para o plano maior da Grande
São Paulo, pois a versão preliminar do PMDI –II, apesar
de incompleta, permanece até hoje (1993) como oﬁcial,
trazendo substanciais inconvenientes ao processo de
planejamento e gestão da Região.“ ( PMGSP-2004,
p. 20) A primeira tentativa de revisão do PMDI-1970
foi “intentada em 1975, pouco depois de instituído o
sistema de gestão regional”, o SPAM – Sistema de
Planejamento e Administração Metropolitana, que foi
fruto de um longo processo institucional iniciado com a
Constituição Federal de 1967 e prosseguido com a Lei
Complementar nº 14, de 1973, mas teve um período
de atuação efetiva curto, entre 1975 e 1980. O que
motivava a segunda “revisão de 1981/82, denominada
PMDI – II “, era a necessidade de “consolidar
criticamente o conjunto de concepções e linhas de ação
para a Região” (PMGSP-2004, p.21).
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institucionalizado, certas aﬁrmações soavam como extremamente genéricas, embora
revelassem preocupações legítimas, mas não necessariamente aﬁnadas com as diretrizes
políticas do governo que se seguiria. Como por exemplo, a aﬁrmação que continha uma
expectativa de que pudesse desencadear um planejamento estratégico ou estratégias
“capazes de potencializar as oportunidades de inserção da Grande São Paulo na nova ordem
econômica mundial.” (PMGSP-1994, p. 54) Essa era a sua maior aposta, ou seja, a pretensão
de inﬂuenciar os agentes públicos e privados que continuavam a atuar dentro de um quadro
desregulado, no qual o Estado havia se retraído e o setor privado avançado com a retomada
dos ﬂuxos de capitais. Com grande disponibilidade de capital para investimentos imobiliários
nas mãos do setor privado, logo faria com que esse passasse a questionar, de maneira cada
vez mais incisiva, a considerada excessiva interferência do setor público. As palavras de ordem
eram derregulamentar e privatizar.
O plano toca em questões-chave como a reorganização do sistema de planejamento
metropolitano, no capítulo 1 – Um plano para a Grande São Paulo, mas não chega a formular
uma proposta de organização político-administrativa. No capítulo 2 – A grande São Paulo
em 1993, retoma o tema no subtítulo - Unidades de gestão, administração e planejamento
- , quando aﬁrma que “a Grande São Paulo é hoje, em tese, uma unidade administrativa de
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nível multigovernamental, integrando Estado e municípios” , mas que “não logrou colocarse ...como unidade territorial de referência e de organização”, o que “certamente, vem
prejudicar a eﬁcácia da integração intersetorial metropolitana pretendida. “ (PMGSP-2004,
p. 31) Constata ainda que no âmbito do planejamento não existe uma correspondência
entre divisão político-administrativa e as divisões territoriais para efeito de elaboração de
pesquisas e planos, existindo diversas subdivisões, tais como: “a) sub-região (grupamento de
municípios metropolitanos contíguos); b) vetor (grupamento de municípios contíguos, em geral
direcionados por grandes eixos viários e troncos de transporte) ...; c) zona (empregada em
pesquisa Origem/Destino, em geral agregada a unidades maiores denominadas macrozonas,
para ﬁns operacionais e estatísticos); d) setor, empregado em trabalhos censitários.”. (PMGSP2004, p.31) Reconhece que “a ausência de um sistema estatístico comum permanece como
um empecilho à integração das ações regionais” (idem), mas não avança em termos de
proposta, ou seja, de como fazer o encaminhamento para solucionar esse problema.
O PMGSP-1994, ainda em seu capítulo 1, que trata de esclarecer o contexto no qual
foi elaborado, introduz o conceito de “Complexo Metropolitano Expandido – CME – ou
Macrometrópole17 de São Paulo” (PMGSP-2004,.p.20) – que será aprofundado no seu Capítulo
4 -, e, a seguir deixa claro a persistência de “um quadro econômico e social crítico” como o
existente no período de elaboração do PMDI-II, nos anos 1981-82, “ no qual são notórias as
carências de recursos para os programas e serviços sociais, embora já menos pressionado
pelo crescimento populacional, hoje sensivelmente menor do que nas décadas precedentes.
“(PMGSP-2004, p.22) Destaca, ainda, apesar da persistência desse quadro dramático, o
avanço de determinadas políticas públicas setoriais na região metropolitana:
a) na gestão dos transportes ferroviários de passageiros, sob o comando exclusivo do Estado,
já que no passado recente ainda havia a participação da rede ferroviária federal;
b) no avanço dos “sistemas de abastecimento de água e esgoto em bases integradas e
articuladas à ação municipal”. (PMGSP-1994, p.22);
c) no enfrentamento de questões ambientais com recursos ﬁnanceiros internacionais, como a
despoluição do Tietê e da bacia do Guarapiranga; e
d) a revisão da política de proteção dos mananciais, com atualização da legislação, iniciada em
1993.

17. Esse conceito contribui para explicar o crescimento
da economia do Estado, a partir de 1975, com
implementação do II PND e pela política de
desenvolvimento do Estado de São Paulo, na direção
do interior, que foi caracterizado pelo acentuado
crescimento das atividades produtivas nas regiões e
cidades situadas a um raio de 120 a 150 quilômetros
de São Paulo. Esse crescimento fora da RMSP,
explica a desaceleração do crescimento populacional
e persistência de altas taxas de desemprego, mantidas
entre 15 e 20%, conforme apontavam as pesquisa
da Fundação Seade, ao longo dos anos 80, sem
signiﬁcativa alteração até 1993, quando da elaboração
do Plano, e até o presente ano de 2005.
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Embora seja um plano de transição, ou “plano-ponte”, que contava com a expectativa de
criação de leis complementares para a regulamentação da organização regional metropolitana,
que não foram elaboradas imediatamente à sua publicação em 1994, teve o mérito de retomar
a discussão do planejamento global de âmbito metropolitano, deixando um documento, não
institucionalizado, mas que certamente serviu de referência para a atuação do setor público e
privado, em conformidade com um dos seus objetivos gerais, ou seja, o de fornecer “diretrizes
seguras” para a atuação de prefeituras, agentes econômicos privados e sociedade civil
organizada e cidadãos (PMGSP-1994, p.22 ) ou, em outras palavras, fornecer subsídios para o
planejamento estratégico de uma ampla gama de agentes que atuam em diferentes esferas de
produção do espaço metropolitano ou da cidade-metropolitana.18
Outros objetivos especíﬁcos(PMGSP-1994, p.22), formulados no plano, deverão continuar a
ser perseguidos e incorporados a um novo plano que será necessário após a recomposição
institucional completa da esfera metropolitana de planejamento e gestão, tais como:
a) melhorar as “condições de vida da população na Região, através do aumento do
acesso às oportunidades e serviços”, ou seja, emprego e renda, acesso aos bens e
serviços públicos básicos para a vida contemporânea;
b) aumentar a “eﬁciência do setor público”, por meio de “articulação e complementaridade
das ações setoriais, adequação às demandas e padrões regionais” – aspecto que
pouco avanço tive dez anos depois, não obstantes alguns sinais positivos, tópicos ou
setoriais, relativos aos serviços de transporte metropolitano (metrô, ferrovia e ônibus) e
no sistema descentralizado dos serviços públicos estaduais, através do Poupatempo;
c) a “preparação e aparelhamento da região para o desempenho das funções” de
metrópole mundial – aspecto que depende de uma política articulada entre as esferas
18. Isso pode ser explicado pelo fato de as grandes

federal, estadual e municipal, porém tal política pública não vem se apresentando

empresas e os gestores públicos contarem sempre

claramente, conforme pode-se veriﬁcar com a persistência de forte retração do

com assessorias técnicas bem informadas, ou seja, o

setor público no enfrentamento de questões estruturais – mantém-se lado a lado

processo de planejamento pode estar desorganizado

aspectos de uma soﬁsticada metrópole mundial com a precariedade das condições de

institucionalmente, porém, os agentes públicos e

sobrevivência das camadas populares.

privados buscam sempre a racionalidade no seu
processo decisório.
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com crescimento da economia informal e intensiﬁcação da segregação sócio-espacial, que
continua a manter grandes parcelas da população distante dos benefícios do desenvolvimento,
agora regido pela globalização, ou seja, pela intensiﬁcação das relações econômicas e ﬂuxos
de capitais em escala mundial.
A maior parte do seu capítulo 2 – A Grande São Paulo em 1993 é dedicado ao diagnóstico
e ao balanço das transformações físico-ambientais, demográﬁcas, socioeconômicas e de
infra-estruturas urbanas, no período dos anos 70 até o ano de elaboração do plano, 1993.
Tais abordagens possibilitam ter uma visão ampla da estruturação econômica da Região
Metropolitana da Grande São Paulo – RMGSP, em 1993, quando foi elaborado o PMGSP-19942010, contava com 16 milhões de habitantes, 39 municípios e era responsável por 18% do PNB.
Já no seu capítulo 3 – Dados básicos sobre a Grande São Paulo – houve a preocupação de
organizar as informações e análises estatísticas sobre a região, com destaque para o quadro 1
– Estudos e planos referenciais para o planejamento global, no qual apresenta uma relação dos
principais planos, estudos e diretrizes que vem norteando o planejamento metropolitano, entre
1966 e 1991, e se constituem no principal acervo da própria Emplasa, que naquele momento
encontrava-se bastante desprestigiada, condição que se estenderia, pelo menos, por mais dez
anos de indeﬁnição institucional quanto ao planejamento de âmbito metropolitano.
Ainda, no mesmo capítulo 3 do plano, são apresentados 10 mapas reveladores da dimensão
atual da cidade-metropolitana. Esses mapas ilustram, de forma discreta e sem destaque
alguns aspectos relevantes sobre a base físico-territorial, o quadro atual da malha urbana e
a caracterização do uso e ocupação do solo. Destaque especial deve ser dado ao mapa 10
– Estrutura metropolitana 2010.
Esse mapa é uma importante referência para se ter uma representação gráﬁca-síntese da
(re)estruturação urbana da RMSP, em processo de consolidação, deixando clara a percepção
da existência de uma megacidade, a cidade-metropolitana de São Paulo, que busca ainda
hoje formas de organização territorial e político-administrativa à altura de sua complexidade.
Apresenta uma rede viária estruturadora, formada por rodovias, vias radiais e anéis viários
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internos, não dava grande estaque ao anel rodoviário, que mais tarde seria denominado
Rodoanel, e a sua potencialidade como indutor da reorganização das atividades produtivas e
da recuperação da qualidade ambiental com a retirada do tráfego pesado de passagem. Faz
uma caracterização da área urbana metropolitana através de macrozonas de predominância
residencial, zona central de uso misto, zonas de concentração industrial, as grandes áreas
institucionais – aeroportos e cidade universitária -, e os parques metropolitanos.
Também, são identiﬁcadas as centralidades ou pólos terciários de três níveis, os locais,
zonais e sub-regionais, esses dois últimos correspondendo às antigas centralidades do
município de São Paulo e de âmbito da RMSP. Não faz menção ao centro metropolitano e
ao centro histórico, ou área central da cidade de São Paulo – que somente aparece no mapa
8 – Tendências de desenvolvimento, como pólo metropolitano. Outra omissão foi o da rede
ferroviária e metroviária que mais tarde, no plano PITU-2000-20, seria considerada como rede
estrutural do sistema de transporte público de âmbito metropolitano.
Tal representação gráﬁca da estrutura urbana, para 2010, , contidas nos seus mapas 8 e 10,
pode ser analisada comparativamente aos modelos urbanísticos formulados pelo Plano de
Avenidas -1930 e o PUB-1968 / PMDI-1970 (vide Ilustr. 4.2.1, p. 145), podendo-se concluir
que houve, ao longo do tempo, uma simbiose entre esses modelos propostos e a malha
histórica. Esses mesmos mapas representam uma tentativa de síntese da visão pretendida
nos planos de caráter global, ou seja, a síntese de uma cidade-metropolitana em processo
de estruturação, que avançou muito do ponto de vista funcional, especialmente, quanto às
infra-estruturas de transportes, mas mantém grandes pendências crônicas do ponto de vistas
dos padrões urbanos predominantes nos bairros mais pobres e das seqüelas decorrentes dos
descuidos com a paisagem urbana construída. Aspectos que necessitam ser discutidos ao se
formular um novo modelo de gestão para RMSP, que não dispensará a montagem de um plano
geral combinado com uma nova estrutura político-administrativa que supere a fragmentação
setorial e o municipalismo exacerbados dos últimos 20 anos. Esses são desaﬁos que estão aí
colocados a partir do ano 2000, ou seja, como tratar e encontrar os instrumentos apropriados
para direcionar os rumos dessa cidade-metropolitana, tendo como horizonte 2020.
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A questão da polarização das atividades econômicas, culturais, administrativas e de serviços
altamente especializados, responsáveis pela nova caracterização da cidade-metropolitana de
São Paulo como metrópole terciária - regional, nacional e mundial -, é analisada no Capítulo
4 – Problemática e perspectivas da Grande São Paulo, que deixa uma contribuição teóricoconceitual importante para a compreensão da nova inserção da Região Metropolitana e da
Macrometrópole na nova ordem econômica mundial. Procura destacar as potencialidades e as
novas demandas de políticas públicas para o aproveitamento apropriado das oportunidades
decorrentes dessa nova reinserção da economia brasileira na economia globalizada.
Como plano-estudo que se propõe, nas entrelinhas, a ser um plano do tipo aberto e ﬂexível para
atrair o setor privado como agente-parceiro do processo de planejamento, elabora e propõe a
discussão, no Capítulo 5 – Cenários, de dois cenários futuros possíveis: a) o “conservador” ou
pessimista, no qual persistem os problemas e tendências negativas herdadas da década de
80, “perdendo boa parte das oportunidades oferecidas”; e b) o “inovador” ou otimista, onde os
principais problemas seriam enfrentados e resolvidos, se forem adotadas “as diretrizes desta
proposta. “ (PMGSP-1994, p. 12), como políticas públicas propostas para o horizonte de 2010.
Do “cenário conservador” ou pessimista, veriﬁca-se, hoje em 2005, que persistem aspectos
ligados ao quadro socioeconômico, como registro do fracasso ou ausência de políticas
públicas, ou seja, a incapacidade de mudar estruturalmente o modelo concentrador de renda e
gerador de exclusão social, portanto, conﬁrmando as previsões negativas, tais como:
a) serão “mantidos os baixos níveis de organização municipal do planejamento local” ;
b)

e “continuarão existindo disparidades intra-regionais e existindo municípios menos
desenvolvidos ou menos dinâmicos com maior grau de dependências do Governo
Estadual e propensão ao clientelismo nas decisões locais” (PMGSP-1994, C.6, p. 154);

c) a manutenção das “diﬁculdades de acesso à casa própria pela população de baixa
renda”, percebidas através do acentuado “crescimento de favelas e cortiços” (PMGSP1994, C.9, p. 156); e
d) serão crescentes “os níveis de exclusão social, de pobreza e de violência urbana”
como conseqüência da “acentuação das disparidades na distribuição de renda, a
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queda dos níveis de emprego formal, o crescimento do setor informal e a redução dos
rendimentos médios da população promoverão exclusões, disparidades e tensões
sociais”. (PMGSP-1994, C.15, p.149)
Aspectos esses que se relacionam com as políticas públicas de âmbito metropolitano e
nacional, que acabam interferindo diretamente no processo de (re)qualiﬁcação das áreas
centrais da cidade-metropolitana de São Paulo e devem ser entendidas dentro da relação
sócio-espacial , com a persistência da predominância de uma sociedade urbana “dividida” ou
excludente, na qual há fortes indícios de que a forma de inserção na chamada globalização
econômica vem acentuando a desigualdade social, na qual o crescimento da economia
informal, em especial o comércio de ambulantes nos espaços públicos, é um dos aspectos
desta desigualdade, que reﬂete diretamente sobre as áreas centrais.
Do “cenário inovador”, ou seja, aquele almejado, podemos veriﬁcar que algumas previsões se
conﬁrmaram, outras não, e outras somente parcialmente, ou em termos:
a) foram conﬁrmadas as previsões de que a cidade-metropolitana de São Paulo
acentuaria “sua condição de Metrópole Mundial” e que continuaria a “exercer papel
de liderança econômica no Estado e no País” (PMGSP-1994, I.1, p.163); que a RMSP
atingiria uma população de “17.400.000 de habitantes” em 2000, mantendo-se a
tendência de desaceleração do seu crescimento populacional (PMGSP-1994, I.4,
p.164);
b) não foram conﬁrmadas as previsões de que a RMSP teria “deﬁnitivamente
institucionalizada e provida de sistemas de planejamento e gestão organicamente
integrados...e capazes de orientar as ações dos agentes públicos e privados, segundo
a perspectiva metropolitana “ (PMGSP-1994, I.5, p.164); e
c) foram atingidas parcialmente as previsões de que a “secretaria de Transporte
Metropolitano através da CPTM, EMTU e Metrô” consolidaria o “sistema metropolitano
de transporte de passageiros, com seus respectivos programas compatibilizados entre
si e com as diretrizes do planejamento metropolitano global “ (PMGSP-1994, I.13,
p.168); e que a “educação” seria “reconhecida como elemento estratégico fundamental
para diferenciação qualitativa na Metrópole “ (PMGSP-1994, I.15, p. 169).
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Pode-se dizer que o pequeno avanço veriﬁcado e a persistência de um quadro estrutural
desfavorável, nos âmbitos dos modelos econômico e institucional, explicam as diﬁculdades
de se atingirem, plenamente, as metas do cenário desejado. Como plano aberto e não
institucionalizado, não estabelece compromissos claros do que caberiam ao Estado, mais
exatamente à instância governamental metropolitana, praticamente inexistente ou ausente.
Como indicadores para se atingir esse “cenário inovador”, o Plano, no seu Capítulo 6 –
Diretrizes, estabelece uma série de recomendações, através de diretrizes, de caráter genérico
e setorial, como orientadoras das políticas públicas que o Estado deveria adotar. Dentre essas,
destacamos algumas e fazemos observações sobre elas:
a) Diretrizes gerais de desenvolvimento - DGD:
- “Capacitar a GSP (RMSP) para o desenvolvimento eﬁcaz de seu papel de principal
metrópole do País e integrante da rede mundial de pólos econômicos direcionais”
(PMGSP-1994, DGD. 1, p.176). Essa é considerada como “diretriz central” do Plano,
ou seja, o da busca da “qualiﬁcação do processo do desenvolvimento urbano”, que
tem sido marcado pela pressa e pelos aspectos quantitativos e funcionais; e dentro
desta perspectiva seria fundamental “preservar, valorizar e difundir a identidade
cultural da GSP (RMSP) e usar esta contribuição na formação do homem brasileiro
contemporâneo” (PMGSP-1994, idem, DGD. 5, p. 177).
Comentários:
•

Essas duas diretrizes gerais podem ser interpretadas como pontos relevantes
para o processo de requaliﬁcação das áreas centrais e bairros históricos, áreas
altamente signiﬁcativas do ponto de vista simbólico e da memória urbana.
Áreas que muitas vezes têm sido relegadas a um segundo plano, ou são
consideradas apenas como locais funcionais da mobilidade e das atividades
cotidianas das populações de menor renda, portanto, localidades que os
investidores privados não consideram relevantes.

•

Por outro lado, a qualiﬁcação dos servidores públicos e dos serviços públicos
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e a criação de locais altamente simbólicos, para abrigar a nova estrutura
organizacional municipal e metropolitana, deveriam ser combinadas com as
intervenções físicas (re)qualiﬁcadoras, que abrigariam também a dimensão
cultural, combinadas com a representação e o fortalecimento da cidadania.
b) Diretrizes de política econômica regional - DPE:
- “Incorporar nas políticas públicas estaduais e federais de combate ao desemprego às
especiﬁcidades da GSP” (atual RMSP) (PMGSP-1994, DPE. 8, p. 180).
Comentários:
•

Há necessidade de uma atuação integrada para promover a inclusão social
e a adaptação da mão-de-obra metropolitana ao novo perﬁl econômico da
metrópole.

•

O emprego e renda aparecem como problemas de fundo que afetam diretamente
a qualidade do ambiente urbano, em geral, e habitacional, em particular, que não
será equacionado somente através de atuação pública em âmbito municipal, ou
por atuações setoriais e fragmentadas, em decorrência das divergências políticopartidárias.

•

Veriﬁca-se que tem ocorrido pouco avanço, desde 1994, na forma de atuação
integrada das três esferas de governo, no tocante a pretendida qualiﬁcação do
habitat, seja em áreas centrais ou periféricas.

c) Diretrizes físico-territoriais (ambientais) – DFT:
- a promoção do “ ordenamento do uso e ocupação do solo da Metrópole e sua
estruturação urbana” com base no mapa 10 – Estrutura metropolitana 2010 (PMGSP1994, DFT.1 p.182);
- “a adoção de princípios de ordenamento do uso e ocupação do solo, comuns para
a RMSP como um todo, que reduza as disparidades de tratamento do território
metropolitano e que favoreçam a observância de critérios técnicos” (PMGSP-1994,
DFT.2, p. 183).
Comentário:
•
166

A aplicação prática dessas diretrizes ainda são dependentes da montagem e

PLANOS E PROJETOS AUSENTES

institucionalização do sistema de planejamento e gestão metropolitano e com
a criação de uma subdivisão territorial e político-administrativa compartilhada
pelas entidades metropolitanas e municipais;
- “Promover a expansão do centro metropolitano e a consolidação de pólos subregionais e zonais de comércio e serviços que favoreçam a descentralização do
emprego terciário” através de “implementação de operações de renovação urbana” é
parte da estratégia de buscar a “recuperação e/ou preservação de padrões urbanos”
(PMGSP-1994, DFT.5 e 7, p. 184).
Comentário:
•

Isso signiﬁca que os autores desse plano reconhecem que determinadas
intervenções urbanas de grande escala devem fazer parte de uma atuação
integrada, envolvendo o município e a entidade metropolitana, ainda hoje,
2005, não constituída.

d) Diretrizes para lazer, cultura, esporte, turismo e patrimônio – DST:
- preocupação de “valorizar e incentivar a preservação, reciclagem e revitalização do
patrimônio” de determinadas áreas urbanas, através da “implantação de legislação
relativa à transferência do potencial construtivo” (PMGSP-1994, DST 5 p. 205).
Comentário:
•

Essa legislação deveria ser subordinada aos planos urbanísticos especíﬁcos,
ou seja, a uma atuação integrada entre políticas de preservação do patrimônio
e os planos e projetos urbanos especíﬁcos, que contemplem o desenho
urbano, como etapa fundamental do processo de (re)qualiﬁcação e renovação
urbana (cautelosa), processo este que deve possibilitar previsibilidade na
busca de uma melhor qualidade ambiental.

e) Diretrizes para Habitação – DSH:
- a preocupação em “promover a reabilitação e requaliﬁcação dos espaços
ocupados com moradias precárias (favelas, cortiços, áreas urbanas deterioradas e
assentamentos periféricos de má qualidade)“, combinando “recursos estaduais, em
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parceria com prefeituras e entidades privadas “ para viabilizar “programas habitacionais
voltados à redução do déﬁcit qualitativo” – “reabilitação de cortiços” e “reurbanização
de áreas deterioradas e reabilitação de edifícios” (PMGSP-1994, DSH 3, p. 214).
Comentário:
•

Embora tenha tido avanços pequenos, essa política tem sido aplicada sem a
coordenação e a amplitude necessária, demonstrando que, mais que falta de
recursos ﬁnanceiros, falta capacidade organizacional e gerencial para aplicar
bem as verbas disponíveis da Prefeitura e do Estado, necessariamente, de
forma integrada.

Observa-se que nessas diretrizes acima destacadas, sempre ﬁca latente a ausência de uma
entidade metropolitana, institucionalizada, que assuma a coordenação dessas políticas
públicas que se relacionam com a cidade-metropolitana de São Paulo. Podemos reaﬁrmar,
portanto, que antes dos planos e projetos existe uma questão organizacional e institucional
não resolvida, que acaba por gerar desperdício dos recursos humanos dedicados à atividade
de planejamento urbano e de recursos ﬁnanceiros decorrentes de atuações fragmentadas e
descoordenadas, constatando-se, portanto, um quadro paradoxal de uma certa hiper-produção
de planos, projetos, e legislação urbanística, com uma incapacidade de institucionalização do
processo de planejamento que garanta a sua implementação.

Algumas considerações ﬁnais sobre o PMGSP-1994-2010
Como plano de transição, o PMGSP-1994 apresenta-se aberto e ﬂexível, cumprindo,
tecnicamente, quatro papéis importantes: 1) o de fazer um balanço sistemático, em 1993, do
quadro institucional, administrativo, geográﬁco, demográﬁco, econômico, espacial, de infraestrutura, de capacidade ﬁnanceira pública e dos serviços sociais básicos; 2) o de organizar
e disponibilizar os dados básicos, que possibilitaram a formulação de cenários futuros e
que poderão ser retomados e discutidos num novo plano metropolitano de caráter geral; 3)
o da caracterização do espaço econômico da “macrometrópole paulistana” e da análise da
polarização da cidade-metropolitana de São Paulo diante dos novos papéis decorrentes da
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reordenação da economia mundial; e 4) ao estabelecer as principais diretrizes para a atuação
governamental, dos agentes privados e da sociedade civil organizada, com o objetivo de
construir o melhor cenário possível para a RMSP, em 2010.
Veriﬁcamos que vários aspectos do planejamento urbano de âmbito metropolitano se
relacionam entre si e com o processo de requaliﬁcação das áreas centrais de São Paulo,
tais como: a questão da melhoria das condições de emprego e renda, a elevação dos
padrões urbanos e habitacionais das periferias e bairros pobres e as atuações relacionadas
aos transportes públicos. A degradação das condições de vida de grandes parcelas
da população e a persistência de um quadro dramático de exclusão social são um fator
determinante para a degradação ambiental urbana, seja ligadas aos recursos naturais
– cobertura vegetal, mananciais e represas -, seja relacionadas aos núcleos urbanos históricos
– antigas centralidades - e aos bairros históricos diretamente afetado pelas intervenções
(re)estruturadoras aceleradas, a partir de 1965.
Nos transportes metropolitanos, o PMGSP-1994 anunciava a elaboração de estudos para
a implantação do rodoanel, como uma “auto-estrada especial com 171,5 quilômetros de
extensão” , visando interceptar o tráfego pesado, estadual e interestadual, que penetra e
atravessa a estrutura viária urbana da cidade-metropolitana, tangenciando a sua região central
através das vias marginais dos rios Tietê, Pinheiros e Tamanduateí. De fato, a implementação
do Projeto do Rodoanel, iniciada em 1998, mereceria uma atenção especial como indutor de
transformações urbanas, que deveriam ser planejadas em âmbito metropolitano e municipal.
A reorganização dos transportes de longa distância através do Rodoanel e do Ferroanel,
combinada com a reestruturação do sistema integrado de transporte de passageiros – ferrovia
– metrô – ônibus -, que seria explicitada mais tarde nos planos setoriais – PITU -2000-20
e PDDT-2000-20, elaborados entre 1997-2000, abre uma perspectiva para a intensiﬁcação
da (re)estruturação-(re)qualiﬁcação do espaço metropolitano, na dimensão atual da
macrometrópole. Tal perspectiva se abre, também, para uma atuação integrada de âmbito
metropolitano-municipal, cabendo uma nova divisão de trabalho com base num sistema
metropolitano de planejamento e gestão a ser montado e aperfeiçoado gradativamente. Essa
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atuação integrada será fundamental para a (re)valorização ambiental das antigas centralidades
e bairros históricos centrais. Será preciso correr contra o tempo perdido, em termos
organizacionais. Voltaremos a esse tema no capitulo 7 - Proposições e Recomendações para
Planos e Projetos Urbanos.
O PMGSP-1994 constatava a existência de um longo período de estagnação e abandono dos
transportes ferroviários. Esse quadro não mudou muito até o presente, havendo, mais uma vez,
necessidade de um planejamento integrado para a reordenação desse sistema, tirando partido
da potencialidade de recuperação dessas áreas urbanas centrais e lindeiras às ferrovias, com
seus pátios desativados e com um amplo estoque imobiliário formado por galpões e ediﬁcações
industriais abandonadas ou subutilizadas. Esse será um aspecto relevante do futuro
alinhamento do planejamento urbano, em escala metropolitana e municipal, pois a atuação
setorial e desintegrada não favorece o aproveitamento desse potencial.
Vendo o PMGSP-1994 através da perspectiva aberta a partir do ano 2001, com a aprovação
do Estatuto da Cidade, quando se dá retomada da defesa da necessidade dos planos diretores
de longo prazo, como parte do desenvolvimento de um processo de reorganização dos
sistemas de planejamento urbano municipal e metropolitano, podemos dizer que o mesmo
pode assumir novos papeis daqui para a frente, podendo ser importante como “plano-ponte“
para um futuro plano metropolitano, de caráter geral, que contribuirá para a reconstrução de
um sistema de planejamento urbano a ser institucionalizado e organicamente articulado nos
âmbitos federal, estadual-metropolitano e municipal. Provavelmente, somente então, será
possível criar as condições necessárias para a sistematização das bases de informações e
dados territorializados e articulados com a estrutura político-administrativa, superando essa
dicotomia entre gestão municipal e metropolitana, bem como a excessiva partidarização política
das atuações públicas com grande perda para a racionalidade e objetividade do processo.

4.4. Projeto Tietê e Programa Guarapiranga
Sem contar com uma entidade metropolitana e um sistema de planejamento e gestão,
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a atuação estadual, nos anos recentes, ﬁcaria marcada pela atuação setorial, dando
continuidade a alguns grandes projetos setoriais que, em linhas gerais, seguiam a priorização
estabelecida pelo PMDI-1970, que considerara estratégico os setores de transporte,
saneamento básico, além da organização territorial – uso do solo e desenvolvimento urbano.
Com a retração do planejamento do tipo global e integrado proposto nos planos do início dos
anos 70, certos programas e projetos ganharam uma autonomia preocupante, por serem
assunto altamente especializado e de alta complexidade, mas ao mesmo tempo envolvendo
questões políticas que podem se tornar objeto de disputa partidária. Muitos desses projetos
foram revisados e retomados sem muita divulgação e discussão nos meios acadêmicos e
técnicos. Entretanto houve, sim, uma participação de entidades civis ambientalistas, quando
das denominadas audiências públicas, obrigatórias por lei. Em conseqüência disso, veriﬁcariase, também, na maioria dos caso, a implantação desses projetos setoriais de forma cada vez
mais desarticulada do processo de desenvolvimento urbano, desperdiçando-se, muitas vezes,
o potencial de transformação urbanístico-ambiental que a atuação integrada entre níveis de
governo e entre órgãos governamentais poderia propiciar – esse tem sido o caso do Projeto
do Rodoanel e dos transportes metropolitanos, em geral, desde a passagem do Metrô-SP da
alçada da Prefeitura para o Estado em 1979.

Projeto Tietê
O Projeto Tietê é constituído por um grande número de programas conduzidos pela Sabesp
– Saneamento Básico do Estado de São Paulo e o DAEE – Departamento de Águas e Energia
Elétrica. A concepção inicial desse projeto vem da década de 60, quando se formulou um plano
ambicioso de regular os regimes da águas da bacia do rio Tietê, visando a drenagem das
várzeas alagadiças, ainda remanescentes, e combater as enchentes com a melhoria da sua
vazão. Mais tarde, já no início dos anos 70, seria agregado o projeto Sanegran – Saneamento
da Grande São Paulo, que visava dotar a RMSP de infra-estrutura de saneamento básico.
Justamente nesse período, especialmente na gestão Setúbal, houve uma atuação integrada
entre órgãos estaduais e municipais quando da implantação de novas avenidas nos fundos de
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vales juntos aos córregos aﬂuentes do Tietê, como o Aricanduva, na zona leste.
Desses programas em andamento, caberia destacar dois deles, que vem sendo tratados com
exclusividade pelo campo da engenharia hidráulica, mas que são de vital importância para a
recuperação do quadro urbano-ambiental, a saber:
1. O Sistema Integrado de Esgotos Sanitários, que segue as diretrizes do Plano Diretor de
Esgotos da RMSP, elaborado em 1989 (PMGSP-1994, p.72), previa investimentos da
ordem de 4 milhões de dólares, ao longo de 15 anos, em várias fases de implantação
– nas duas primeiras, programadas para 1992-94, com a meta de 70% de esgoto
coletado para 50% tratado, e para 1994-96, chegando até 80% coletado para 70%
tratado. O plano previa chegar a 2005 com 88% da população atendida, através da
implantação de 2.000 km de rede coletora e 545 km de linhas troncos. A despoluição
dos rios Tietê e Pinheiros dependeria da implantação dos interceptores e das grandes
Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs), que eram parte integrante do projeto e
já vinham sendo implantadas. Em 1993, já contava com 100,3 km de interceptores e
três grandes ETEs – Barueri, Suzano e ABC, hoje, 2005, já foram concluídas novas
estações que estavam programadas para o ABC, São Miguel e Parque Novo Mundo.
Apesar desses investimentos terem tido continuidade ao longo do tempo, certamente
em ritmo mais lendo ao longo dos anos 80 e início dos 90, a despoluição dos rios Tietê
e Pinheiros continuam, ainda, como um sonho distante. Existe o problema decorrente
do aumento da emissão de esgotos clandestinos nos córregos, agora não mais
associados às industrias, mas sim aos eﬂuentes domésticos de uma população que
vive nas favelas e bairros precários junto a córregos, que integram a bacia desses dois
principais rios. Portanto, o não equacionamento desse problema urbanístico-ambiental
faz com que haja o risco, após implantação desse megaprojeto de saneamento,
constarmos a existência de uma enorme tarefa que ﬁcou para trás, ou seja, aquela de
enfrentarmos a recuperação urbano-ambiental de forma integrada, atuação de certa
forma experimentada no Programa Guarapiranga, como veremos mais adiante.
2. O Rebaixamento da Calha do Rio Tietê é um projeto que se integra ao programa de
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despoluição do rio Tietê, que é o resultado de estudos de macrodrenagem realizados
e revisados desde há muito tempo. Apresentava-se como desdobramentos dos
estudos e projetos iniciados em 1911, passando pelas proposta de Saturnino Brito,
nos anos 20. Trabalhos que inicialmente focavam a retiﬁcação do rio, drenagem das
várzeas e utilização dessas para urbanização. O Plano de Avenidas-1930, conduzido
por Prestes Maia, agregaria a idéia de implantação dos “circuitos de parkways, que
hoje são denominados de avenidas marginais”, que foram “construídas ao lado dos
rios Tietê e Pinheiros.“19 Previa-se um rio navegável. O Plano para Saneamento do
Vale do rio Tietê, elaborado por Saturnino Brito, em 192320, já incorpora a idéia de se
fazer barragens, como a de Ponte Nova, para controlar o regime de cheias a partir do
Alto Tietê, mas, trazia também a idéia de aproveitamento com ocupação urbana das
extensas várzeas a partir da criação de canais de drenagem.
O ritmo lento de implantação do Plano de Avenida, em sua globalidade, certamente contribuiu
para retardar o processo de urbanização dessas extensas várzeas, que avançaria lentamente,
sem a preocupação de preservação de grandes áreas para o lazer e esporte, como
espontaneamente haviam sido utilizadas no passado. O Plano do DAEE, de 1966, reformularia
e redimensionaria o sistema hidráulico da bacia do Tietê em seu todo. Além das barragens de
Ponte Nova, outras como a de Biritiba-Mirim e Taiaçupeba, seriam planejadas e gradativamente
implantadas, com uma dupla ﬁnalidade – abastecimento urbano e controle das cheias desde o
Alto Tietê –, para procurar solucionar o problema histórico das enchentes nas várzeas dos rios
Tietê e de seus aﬂuentes, notadamente o Tamanduateí e o Aricanduva.
Já em 1973, após concluída a retiﬁcação e implantação das vias marginais no trecho da
Capital, priorizava-se a retiﬁcação e o rebaixamento da calha do Rio Tietê no trecho entre
Osasco e Barueri. Pretendia-se aprofundar o leito do rio em 1,6m, nas proximidades da foz
do rio Pinheiros, para ampliar a sua vazão. Como sabemos, por reportagens da época, essa
priorização estava associada à persistência crônica de enchentes: “as inundações que São
Paulo sofreu na primeira quinzena de fevereiro demonstram, de forma eloqüente, a urgência
com que deve ser iniciada a retiﬁcação dos rios Tietê e Tamanduateí“21

19. in Revista Construção em São Paulo – nº 1342
– 29.10.1973.
20. Ver histórico dos trabalhos do engenheiro Francisco
Saturnino de Brito in Leme (1999, p.454)
21. in Revista Construção em São Paulo – nº 1342
– 29.10.1973, p. 30.
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Em 1976, estava de volta o tema, só que desta vez com a pretensão da “Secretaria de Obras e
Meio Ambiente” em começar “a elaboração de um programa global de combate às enchentes a
ser desenvolvido em conjunto pelos diversos órgãos estaduais e municipais. De acordo com o
plano, as obras não se restringirão apenas à eliminação de meandros, alargamento e aumento
da profundidade do canal do Tietê: ao longo do seu curso na região metropolitana de BiritibaMirim a Santana do Parnaíba será implantado um parque ecológico...”23; conforme anunciava a
revista Construção em São Paulo, em sua reportagem de capa, dava destaque à novidade de
uma atuação integrada entre duas secretarias de Estado - Obras e Meio Ambiente, e Economia
e Planejamento.22
Nesse mesmo artigo, a revista informava que: “o plano do parque é um subproduto do
projeto principal – o da retiﬁcação dos rios Tietê e Tamanduateí.”24 De fato, pela segunda vez
associava-se a idéia da preservação da várzea e garantir a implantação de um parque público,
contrapondo-se à idéia corrente e histórica de incorporar novos terrenos das várzeas como
áreas urbanizáveis. A primeira vez foi quando, em 1911, o arquiteto francês Joseph Bouvard
propôs a criação do Parque D. Pedro II.
A retomada recente, pelo governo do Estado, em 1998, das obras do Rebaixamento da Calha
22. in Revista Construção em São Paulo – nº 1464
– 01.03.1976, p. 20.
23. Essa atuação integrada contou com a atuação
decisiva do Secretário de Obras e Meio Ambiente,
Francisco de Barros e do Secretário de Economia e
Planejamento, Jorge Wilheim.
24. in Revista Construção em São Paulo – nº 1464
– 01.03.1976, p. 21.
25. in Revista Téchne 77 , agosto de 2003, p. 42.
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do Rio Tietê, faz parte do prosseguimento do projeto estruturado pelo DAEE e gerenciado pela
Unidade de Gerenciamento do Projeto Tietê –UGP-Tietê, a partir de um novo ﬁnanciamento
obtido junto ao JBIC- Japan Bank International Cooperation – da ordem de 300 milhões de
dólares, que requerem uma contrapartida do governo em torno de 30% . A primeira fase, de
16 km de extensão entre o Cebolão e Santana do Parnaíba, já foi concluída em 2000, com
aprofundamento médio de 2,5 m, ou seja, 90 centímetros a mais do proposto em 1973; a
segunda fase, prevista para ser terminada em 2005, envolve o alargamento e aprofundamento
da calha, no trecho entre o Cebolão e a barragem da Penha, com extensão de 24,5 km.25 A
crítica feita pelos urbanistas e paisagístas de São Paulo estava, e ainda hoje está, centrada na
ausência de um plano de atuação integrada, a exemplo daquilo que se esboçava em 1976.

3. Projeto Leste (1974), Parque Ecológico (1976) e Usp Leste (2002)
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O planejamento desencadeado pelo PMDI-1970 e o PDDI-1971, também havia previsto a
utilização de grandes áreas de várzeas, ainda disponíveis, na região norte, entre o canal
do Tietê e o bairro de Santana – a denominada área da Coroa; e, mais a leste, a área
situada entre a rodovia Dutra e as encostas das colinas da Penha, que tem hoje boa parte
ocupada com o Parque Ecológico do Tietê. Para essas áreas pretendia-se implantar novos
equipamentos públicos de grande porte e recomendava-se, para tanto, a elaboração de
um plano de urbanização. Para a área da Coroa recomendava-se a implantação do Centro
Administrativo Municipal – área atualmente ocupada pelo Center Norte e outros equipamentos.
Por volta de 1974, a Emurb chegou a elaborar um plano urbanístico preliminar para estruturar
a urbanização dessas extensas áreas, também objetivando uma atuação integrada através do
denominado Projeto Leste, que fazia parte da prioridade dada à região mais populosa e com
maior potencial de crescimento da cidade-metropolitana de São Paulo, quando da elaboração
dos planos globais. É desta época a proposta de um centro universitário, que foi recentemente
retomada com o início da implantação do Campus USP – Leste, a partir de 2002, junto ao
Parque Ecológico do Tietê.
O projeto do Parque Ecológico do Tietê (1976) revelaria um dos raros momentos em que
ocorre uma atuação integrada, que não pode prescindir de planos urbanísticos de longo prazo,
de caráter global, setorial e especíﬁco. No caso, a implantação do Parque Ecológico do Tietê
garantiu a presevação de vasta área de várzea para um parque de caráter metropolitano
com amplas possibilidades de atividades de lazer , esporte e cultura. Representou, por outro
lado, a tentativa de ruptura com o paradigma histórico de urbanização completa das várzeas
dos rios paulistanos, que se tem traduzido em convivência conﬂituosa entre homem e meio,
pela voracidade da transformação do solo urbano em mercadoria, resultando em prejuízos
ﬁnanceiros para toda a coletividade.
O Parque Ecológico do Tietê, tendo sido implantado no ﬁnal dos anos 70, permaneceu por
bom tempo subutilizado, em parte pela diﬁculdade, ainda existente, de acessibilidade e por
um problema de programação de uso, que também depende de uma atuação integrada entre
secretarias e órgãos municipais e metropolitanos. Mais recentemente, com a implantação do
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Campus USP –Leste, a área vem ganhando novas perspectivas, com o planejamento de uma
nova estação ferroviária, no ramal da CPTM, antiga ferrovia Central do Brasil, que passa por
um processo de modernização. A ligação viária Jacu-Pêssego com as rodovias Ayrton Senna e
Dutra e, mais a leste, a interligação dessas rodovias com o Rodoanel, garantirão a melhoria de
acessibilidade desses novos equipamentos de caráter urbano metropolitano.
Aos poucos, evidencia-se, a partir do ano 2000, uma certa retomada do planejamento urbano,
através da elaboração de planos gerais como o PDE-2002 ou projetos setoriais de grande
porte, que já faziam parte, em linhas gerais, dos planos elaborados nos anos de 1970, tal
como o denominado Projeto Tietê e seus desdobramentos. Apresenta-se, portanto, uma nova
oportunidade para a reﬂexão sobre a necessidade de uma atuação integrada e coordenada,
para evitar a excessiva setorização e fragmentação das atuações do setor público. Veriﬁca-se,
portanto, a importância da reavaliação dos planos e projetos propostos anteriores, além de
conﬁrmar a relevância dos planos de longo prazo enquanto “deﬁnição de rumos”. Aspectos que
reforçam, ainda mais, a necessidade urgente de recomposição do sistema de planejamento
urbano organicamente articulado nas três esferas de governo.

O Programa Guarapiranga: recuperação ambiental e urbana
A defesa da idéia de um Estado mínimo, no caso das nossas grandes cidades, com grandes
problemas urbanos a serem resolvidos, parece ser um contra-senso ou uma idéia fora de
lugar. O agravamento das condições econômicas e o aumento das habitações precárias,
resultantes de ocupações irregulares de áreas públicas ou privadas e pela expansão dos
chamados loteamentos clandestinos, nos anos 80 e 90, em boa parte se deve a essa
omissão ou ausência do Estado. O mesmo Estado que foi capaz de implementar políticas
públicas para promover a desconcentração industrial não foi capaz de enfrentar o déﬁcit
social dos anos 70, que veio se somar aos déﬁcits das décadas seguintes, resultantes de um
crescimento populacional devido à inércia migratória. A mão-de-obra vinda de diferentes áreas
de pobreza ou de carência de trabalho e renda continuaria a chegar à metrópole paulistana,
mas não encontraria os mesmo níveis de oferta de emprego das décadas passadas. Acabaria
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engrossando a economia informal e o aumento signiﬁcativo de favelas e bairros precários.
O programa de saneamento ambiental e recuperação urbana da Bacia do Guarapiranga, que
abriga importante represa para abastecimento de signiﬁcativa parcela da população da cidademetropolitana de São Paulo, foi motivado após o agravamento da perda de qualidade da água,
entre 1977 e 1989, “ameaçando o abastecimento público “26 e atingindo o seu ponto mais
crítico nos anos 1990-91.
Essa situação de contaminação dos mananciais que alimentam a represa se deu devido à ocupação
irregular das áreas que, teoricamente, estavam protegidas pela Lei de Proteção dos Mananciais,
criada em 1975, mas que nem o Estado nem os municípios a ﬁzeram cumprir, gerando um quadro
de fato consumado, que exigia uma solução de curto prazo, em caráter emergencial.
Em 1991, iniciou-se a montagem do programa que tinha “como objetivo central a recuperação
da qualidade das águas do manancial para abastecimento público”27, cujos trabalhos iniciais
foram “conduzidos pela Sabesp – Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, com
a participação da então Secretaria Nacional de Saneamento do Ministério da Ação Social,
hoje extinta, e com apoio do Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento
– BIRD.“28 Em seguida, a Secretaria Estadual de Recursos Hídricos, Saneamento e Obras criou
a “Unidade de Gerenciamento do Programa - UGP”, para coordená-lo. A assinatura do contrato
entre o Governo do Estado e o BIRD ocorreu em 1992, com a previsão de um investimento de
262 milhões de dólares a serem aplicados em 5 anos, entre 1993 e 1997. A arquiteta Elisabete
França, que respondia pela coordenação das ações de responsabilidade da Prefeitura do

26. in Guarapiranga – Recuperação urbana e ambiental

Município de São Paulo, destaca o caráter inovador do modelo gerencial adotado pela UGP- do

no Município de São Paulo, PMSP: 2000, p.27.

Programa Guarapiranga, envolvendo Secretarias (Recursos Hídricos, Saneamento e Obras, e
Meio Ambiente) e empresas estaduais (Sabesp e CDHU), além das prefeituras de São Paulo,
Embu, Itapecerica da Serra e Embu-Guaçu. O que resultou na montagem de um modelo da
atuação integrada, envolvendo as questões relacionadas ao saneamento básico, recursos
hídricos, habitação e recuperação ambiental.

27. in Ibid. , p.27.
28. in Ibid. , p.28 e 29. Entretanto, falta, ainda hoje
(2005), a avaliação da sustentabilidade do Programa.
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Organograma da Unidade de Gerenciamento do Programa
Outro aspecto destacado por França refere-se ao fato de haver um “objetivo central,
claro e sintético: recuperar, a curto prazo, a qualidade das águas do manancial”, cujo
resultado prático, a qualidade da água, poderia ser “facilmente mensurável”29, conﬁrmando ou
não os resultados alcançados.
Para tornar mais eﬁcaz a parte operacional do Programa, ele foi subdividido em 5
subprogramas:
1. Serviços de Água e Esgotos: ampliação do sistema de coleta e afastamento de
esgotos, atendendo a mais de 80% da população, e melhorias operacionais nos
sistemas de coletas existentes;
2. Coleta e disposição ﬁnal do lixo: adequação de controle ambiental de coleta,
tratamento e disposição ﬁnal de resíduos sólidos, e aquisição de equipamentos de
limpeza de áreas públicas para as Prefeituras dos municípios participantes, com
exceção da de São Paulo;
3. Recuperação urbana: urbanização de núcleos de favelas, remoção e reassentamentos
de famílias residentes em favelas, áreas de riscos ou sem condições de esgotamento
sanitário, e adequação de infra-estrutura viária e de drenagem em áreas urbanas
degradas;
4. Proteção ambiental: repovoamento vegetal das margens da represa e das faixas de
domínio público, recuperação de matas ciliares e arborização urbana, e implantação de
seis parques;
5. Gestão da Bacia: elaboração de estudos visando à organização da Bacia, incluindo
29. in Guarapiranga – Recuperação urbana e
ambiental no Município de São Paulo, PMSP: 2000,
p.29.
30. in Ibid., p. 30.
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um Plano Diretor para o desenvolvimento e a proteção ambiental do seu território,
educação ambiental e capacitação técnica para gestão, e reforço à ﬁscalização
integrada e da criação de um sistema de informações gerenciais sobre a Bacia.30
Outra questão relevante, segundo França, foi a adoção de duas estratégias integradas, ou seja:
a) aquela “relacionada à gestão da Bacia” ; e b) aquela da “melhoria imediata de qualidade
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de vida da população residente em áreas com infra-estrutura precária.“30 Haveria, entretanto,
dúvidas quanto à sustentabilidade da intervenção ao longo do tempo, ﬁcando evidente a
necessidade da manutenção dos compromissos assumidos pelos agentes públicos municipais,
principalmente quanto à aplicação dos itens previstos no subprograma 5 – Gestão da Bacia,
cuja avaliação ainda deverá ser feita.
Traçando um paralelo entre essas áreas urbanas, periféricas e precárias, com as áreas e
bairros centrais e históricos, em processo de estagnação e degradação ambiental, as origens
e as causas desses problemas guardam muito em comum, ou seja, a persistência, por várias
décadas, de um modelo social e econômico excludente ou de alta concentração da renda.
Do ponto de vista operacional e de gestão do programa, há um avanço metodológico, que
coloca em destaque a importância da prática de uma atuação governamental integrada, tanto
em áreas urbanas periféricas quanto centrais, em processo de (re)qualiﬁcação. A dúvida
que permanece, porém, diz respeito aos limites desse tipo de intervenção, que considera a
“urbanização de favelas ou bairros precários” como um modelo a ser generalizado, mirandose no exemplo do Favela-bairro do Rio de Janeiro e no próprio Programa Guarapiranga, que
devem merecer um reﬂexão mais cuidadosa.
Há um risco de se considerar as subabitações e os precários padrões urbanos como um fato
consumado, ou seja, há o risco de perpetuação desse modelo de extrema desigualdade social.
Na ausência de um projeto de País, que passa por um projeto de Cidade, não cairemos num
processo contínuo de soluções paliatitivas, que perpetuam a eterna “Casa Grande e Senzala”?
Quando observamos as cidades brasileiras, com raras exceções, assistimos a um quadro
semelhante: ao lado de pedaços de cidade formadas por bairros ricos, há sempre um bolsão de
área urbana miserável. E, não obstante o quadro de aumento da violência urbana, vamos nos
acostumando a essa paisagem contraditória e insustentável.
Remover favelas, criar imensos conjuntos habitacionais longe dos locais de trabalho, tudo
isso sabemos que são equívocos que devem ser corrigidos, mas simplesmente partir para a
situação oposta, ou seja, da urbanização de favelas e a regularização fundiária, também não
seria a solução desejável a longo prazo. Podemos entender essas soluções como medida
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de caráter emergencial, para minimizar os efeitos negativos da longa ausência do poder
público em relação às populações mais pobres que vivem em nossas grandes cidades. Nesse
sentido, cumprem um importante papel, mas não elimina a necessidade de um rumo mais
estrutural, que parta de um projeto de construção de País mais justo e equilibrado, quanto aos
aspectos sociais, econômicos e ambientais. E isso devemos cobrar dos partidos e lideranças
políticas que nos representam. Aí, então, acertado o rumo, haverá uma gigantesca tarefa para
urbanistas, ambientalistas, engenheiros, entre outros proﬁssionais, na (re)construção de uma
cidade mais interessante para todos. Portanto, o (re)construir e o (re)qualiﬁcar deve ser parte
de um projeto de País e um projeto de Cidade.

4.5. O potencial dos planos e projetos de transporte
A partir da realização da pesquisa Origem e Destino (O/D), realizada em 1997, foram
elaborados dois planos de transportes, na esfera estadual, ou seja: o Plano Diretor de
Desenvolvimento de Transporte - PDDT- 2000-20, que trata dos transportes do Estado
como um todo; e o Plano Integrado de Transportes Urbanos - PITU-2000-20, que trata do
planejamento de transporte na região metropolitana. Ambos procuram visualizar qual seria o
cenário desejável para 2020, portanto preocupado com o planejamento estratégico de longo
prazo.
Ambos os planos, em função do cenário a ser atingido em 2020, relacionam uma série de
projetos que já vinham sendo implementados sob a coordenação do governo estadual. Devido
à relevância desses projetos, de caráter (re)estruturador urbano-ambiental, para a viabilização
de planos urbanísticos que objetivem a (re)qualiﬁcação de áreas históricas e estratégicas
no âmbito da cidade-metropolitana de São Paulo, é preciso examiná-los com uma atenção
especial, para podermos avaliar as suas potencialidades como geradores de planos e projetos
urbanos especíﬁcos.
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31. A implantação do Rodoanel, no cronograma do
PDDT -2000-20, já apresenta um signiﬁcativo atraso,

Rodoanel e Ferroanel

que pode ser atribuído, em parte, à demora do
licenciamento ambiental, ao recuo estratégico com

A idéia de um anel rodoviário existe há pelo menos vinte anos, ou indiretamente, não

mudança de prioridade do Trecho Norte a favor do

claramente explicitado, desde o PUB-1968 e mais precisamente desde o Plano de Vias

Trecho Sul e a falta de aporte de recursos federais

Expressas de 1969, que havia se preocupado em criar uma malha de verdadeiras rodovias

e municipais. A previsão de construção do Rodoanel

urbanas, à maneira da norte-americana, facilitando o deslocamento em escala metropolitana e

deveria estar concluída em 2005, de acordo com o

se sobrepondo à malha radioconcêntrica do Plano de Avenidas. Na versão revisada, o PMGSP-

cronograma inicial apresentado :

1994-2010 proporia a complementação de um anel viário/rodoviário, percorrendo as bordas da
cidade-metropolitana de São Paulo e interligando as rodovias que chegam à Capital, facilitando

- Trecho Oeste:

Extensão: 31,7 km

o acesso do ABC Paulista ao Aeroporto de Cumbica-Guarulhos, ou seja interno à mancha

Investimento: R$ 876 milhões

urbana atual.

Término da obra: outubro/ 2001
(inaugurado em 2002 ?)

Porém, o projeto que vem sendo desenvolvido e executado pelo Dersa – Desenvolvimento

- Trecho Sul:

Extensão: 52,3 km

Rodoviário S/A, desde 1998, tem seu traçado mais aberto, desviando o tráfego pesado de

Investimento: R$ 1,5 bilhão

passagem para a borda mais distante, mais periférica à mancha urbana metropolitana. Embora

Término da obra: setembro/2003 (em

já tenha sido executado o trecho-oeste de 32 km, 1998-2002, e encontrando-se em fase de

novembro de 2005 não havia sido

projeto os trechos Norte e Sul, como todo grande projeto, tem encontrado prós e contras. A

iniciado)

resistência maior tem sido a dos ambientalistas que questionam a passagem dessa rodovia

- Trecho Norte:

Extensão: 42,5 km

perimetral pela Serra da Cantareira e próximo aos mananciais de Mairiporã, que abastecem

Investimento: R$ 1,5 bilhão

Região Metropolitana.

Término da obra: dezembro/2003 ( foi
adiado a favor do Trecho Sul)

Esse questionamento fez com que, recentemente, o governador Geraldo Alckmin, mudasse

- Trecho Leste:

Extensão: 43,2 km

a sua prioridade inicial do trecho norte para o trecho sul, que deverá atravessar a região das

Investimento: R$ 1,2 bilhão

represas Guarapiranga e Billings. Tal mudança deverá acarretar maior atraso na retardam obra

Término da obra: setembro/2005

do Rodoanel, em sua totalidade.31

(ainda não foi iniciado o projeto)
(Relatório PDDT – Secretaria de Transportes – Dersa

Essa obra deveria contar com recursos federais e municipais, além dos estaduais, mas na

– Governo do Estado de São Paulo – Consultoria

verdade, vem sendo realizada, quase exclusivamente, com recursos do Estado. As disputas

Técnica Logit – Dersa: 2000, p. 177)

sobre a prioridade e o traçado do Rodoanel tem se caracterizando pelo quadro de baixa
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institucionalização do processo de planejamento urbano metropolitano, como resultado
de um “padrão” que se estabeleceu no período 1980-2000 e que ainda persiste, em 2005.
Como já mencionamos, na ausência de um sistema claro e plenamente institucionalizado,
predomina a “politização” ou “partidarização” dos projetos de grande impacto, diﬁcultando um
encaminhamento mais racional e objetivo.
O principal argumento a favor da priorização dessa obra, que foi incorporado ao PDDT-200020 da Secretaria Estadual de Transporte, diz respeito à deseconomia gerada pela travessia
da região metropolitana “que é hoje uma enorme barreira física para qualquer esforço maior
de ﬂuidez dos transportes de carga“32. Também devemos considerar o custo em horas de
congestionamento, decorrente da maciça presença de caminhões de carga, que atravessam
por São Paulo, sobrecarregando o sistema viário intra-urbano. Esse tráfego pesado
interfere negativamente, reduzindo a potencialidade de crescimento das atividades urbanas,
contribuindo para piorar a qualidade de vida da cidade-metropolitana.
Fora a questão do impacto ambiental, certamente relevante, há que se articular as
potencialidades que o Rodoanel representa para as novas localizações de atividades e ﬂuxos
metropolitanos, os quais dependem de um planejamento integrado de uso e ocupação do
solo em cada trecho que essa rodovia atravessa. Esse projeto metropolitano, que deve ser
considerado como estratégico e prioritário, necessariamente exige um entendimento entre a
esfera estadual e municipal, além de depender de recursos federais.
Portanto, uma atuação coordenada e integrada será fundamental para que possamos
32. Informações do PDDT-2000-20– Plano Diretor de

aproveitar as oportunidades que se apresentam a partir desse projeto, as quais exempliﬁcamos

Desenvolvimento de Transportes - Relatório Executivo

a seguir:

Logística Informática e Transporte Ltda , s/d. Esse plano
também tem sido chamado pelos técnicos da Secretaria
Estadual dos Transportes como PDDT-VIVO – 2000-

1) a redução de ﬂuxos de caminhões com cargas pesadas dentro da malha viária intraurbana, implicando benefícios para a qualidade de vida do cidadão metropolitano;
2) essa melhoria no tráfego, que deverá contar com a ampliação e melhoria do sistema

2020, querendo passar a idéia que seria um plano de

de transporte público de passageiros, aumentará as possibilidades de fomento das

atualização permanente.

atividades terciárias, especialmente aquelas ligadas ao lazer e ao turismo cultural;
3) o impacto nas antigas centralidades e na região central também será grande,
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especialmente no eixo de transporte formado junto ao rio Tamanduateí, que funciona
como uma ligação diametral, interligando as rodovias Anchieta e Imigrantes com as
rodovias articuladas pela marginal Tietê.
O Ferroanel, que, também, é um projeto incorporado ao PDDT-2000-20, já conta com boa
parte de linha férrea existente, a sudeste e noroeste, restando apenas para serem implantados
100 quilômetros no trecho Norte e 50 quilômetros no trecho Sul. Esse projeto terá impacto
na reordenação do transporte de carga, que terá um grande volume desviado para essa
malha ferroviária perimentral à área densamente urbanizada e facilitará a liberação da
malha ferroviária intra-urbana para o transporte urbano metropolitano, com a transformação
dos antigos subúrbios em metrô de superfície. ”Atualmente, as cargas transportadas por
via ferroviária têm que cruzar a capital, utilizando trilhos pertencentes à CPTM. E, como o
transporte de passageiro está sendo aperfeiçoado, os trens, que antes passavam a cada 15
minutos, agora passam a cada 12 e, daqui a pouco, a cada 8 minutos.“33 Hoje os trens de carga
somente transitam de madrugada.
Tanto o Rodoanel quanto o Ferroanel só possuem potencialidade de geração de novos
empregos se forem aproveitadas as novas potencialidades para agregar, nas suas
proximidades, atividades industriais não poluidoras e centros de apoio logístico de transporte
intermodal, como de algum tempo pode ser observado, no arco perimentral, à sudeste,
formado entre Suzano e Ribeirão Pires, onde já existe, há muito tempo, junto à rodovia
Índio Tibiriçá e o ramal ferroviário paralelo, alguns estabelecimentos industriais e grandes
áreas utilizadas como depósito de contêineres, operando a intermediação entre as cargas

33. O Ferroanel até 2005 não havia sido iniciado, não

transportadas entre vale do Paraíba até o Porto de Santos.

havendo portanto uma previsão clara para término das

Apesar da presença de mananciais, mata nativa, existe a possibilidade de um aproveitamento

de ferrovia (tramo norte, 100 km e tramo sul, 50 km); e

criterioso de novas áreas para atividades produtivas, o que poderia colocar uma nova
perspectiva de geração de empregos para a região leste de São Paulo, que, após a melhoria
dos transportes de carga e passageiros, teria maior facilidade de deslocamento no sentido da
nova borda metropolitana a sudeste. Claro que, para que isso ocorra de maneira previsível
e controlada, é fundamental a ação integrada naquele setor da cidade-metropolitana de São

intervenções programadas: a construção de 150 km
adequação de trechos ferroviários – construção de nova
linha expressa, retiﬁcação de alguns trechos, novos
desvios e sistema de licenciamento -, perfazendo 1.400
km, com investimentos de R$ 975 mihões. (Relatório
PDDT – Dersa: 2000, p. 193 e 195)
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Paulo.
Esse novo surto de desenvolvimento, com aumento de emprego formal e melhoria da renda da
população, além de proporcionar o desenvolvimento por sub-regiões metropolitanas, valorizando
suas subcentralidades, possibilitaria um impacto positivo sob a redução do subemprego e
da informalidade, diminuindo, portanto, a pressão sobre os subcentros formados por antigas
centralidades e bairros estrategicamente posicionados em relação aos transportes metropolitanos.
Indiretamente, haveria benefícios para subcentros regionais municipais, como os de Pinheiros,
Lapa, Penha e Santo Amaro, além de forte impacto sobre a região central da cidade.
Claro que tudo isso existe enquanto potencialidade, porém, para que seja efetivada, há que se
superar essa fase atual de planejamento estratégico parcial, setorial e desarticulado. Além de
preparar tecnicamente as municipalidades locais para participar ativamente desse processo.
Resta saber se poderemos contar com liderança políticas, em nível compatível com o tamanho
do desaﬁo da cidade-metropolitana de 2020, a exemplo do que ocorreu em Barcelona, entre
1980 e 2000.
O Sistema de transporte integrado e modernização da ferrovia
Os planos e projetos de transportes no âmbito metropolitano (PITU -2000-20, Metrô-SP, e
outros), embora centrados na solução dos problemas da RMSP de São Paulo, têm forte
impacto sobre a dimensão do território macrometropolitano, bem como sobre as estruturas
intra-urbanas, das quais as áreas centrais, centro principal e subcentros são partes integrantes.
Há, portanto, relevância em considerarmos as potencialidades de aceleração das
transformações físico-ambientais das cidades e suas partes, em decorrência desta escala de
intervenção, abrindo perspectiva para a articulação entre o processo de requaliﬁcação das
referidas áreas centrais, como procuraremos reaﬁrmar mais adiante, através da formulação
de um plano estratégico para a área central de São Paulo. O papel que o Metrô-SP vem
desempenhando como indutor de transformações urbanas e da ampliação da mobilidade
metropolitana, desde a segunda metade dos anos 70, passa, gradativamente, a contar com
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a ferrovia, em processo de modernização desde a sua estadualização através da criação da
CPTM – Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, no início dos anos 80.
A montagem do Plano Integrado de Transporte Urbano – PITU – 2000-20, conﬁrmaria que a
atividade de planejamento urbano metropolitano dava os primeiros sinais de retomada, após
longo período de hibernação. O governo estadual que vem sendo administrado por três gestões
seguidas pelo mesmo partido político (PSDB), que com a reeleição do governador Alckmin, em
2002, garantiria 12 anos de gestão continuada, fato raro no município de São Paulo. A primeira
gestão Mario Covas (1995-98) foi essencialmente voltada para o saneamento ﬁnanceiro e a
promoção de um verdadeiro desmanche nas estatais, em favor da tercerização e da redução
da participação do Estado como protagonista de políticas públicas. Promoveria, também, a
desmontagem do sistema de planejamento e gestão, em nível metropolitano, que havia sido
montado nos 20 anos de regime militar, sem entretanto colocar outro no lugar.34 Apesar disso
tudo, veriﬁcar-se-ia a retomada gradativa de um planejamento, do tipo estratégico, gerado por
prioridades emergenciais, como no caso do Programa Guarapiranga e, mais recentemente,
através da retomada dos planos, projetos e investimentos em transporte metroviário e
ferroviário, como espinha dorsal do sistema de transporte urbano metropolitano.
O antigo SPAM – Sistema de Planejamento e Administração Metropolitano, que contava com
a Secretaria dos Negócios Metropolitanos, foi gradativamente reduzido à área de transporte
de passageiros, com a criação da Secretaria de transporte Metropolitano (STM), que passou
a coordenar o Metrô, CPTM e EMTU, além da Emplasa. Portanto, o sistema de planejamento
metropolitano se transformaria, na prática, em sistema de planejamento de transporte
metropolitano, e o PITU-2000-20, elaborado sob a coordenação da STM, reﬂetiria esse novo

34. Como vimos antes, entre 1984 e 1994 houve uma
grande indeﬁnição no sistema de planejamento, que
aguardava a reinstitucionalização do País. Entretanto,
mesmo depois das Constituições Federal (1988) e
Estadual (1989), persistiria uma indeﬁnição institucional
até os dias atuais..

desenho institucional, que ainda representa um quadro de uma transição incompleta.
35. A pesquisa O/D vem sendo realizada desde 1967,

O Plano, PITU-2000-20 realiza uma radiograﬁa do sistema de transporte, em 1997, com base

sob coordenação da Cia do Metropolitano de São

nos dados coletados e analisados a partir da pesquisa Origem-Destino desse mesmo ano.35

Paulo, regularmente a cada 10 anos -, o que tem sido

A partir dessa análise das viagens cotidianas na RMSP, foram observadas as tendências na

fundamental para a atualização periódica da revisão

distribuição espacial das atividades econômicas e na mobilidade da população, retratando a

da sua rede básica e para deﬁnir as novas linhas

situação do sistema de transporte urbano na RMSP,em 1997, da seguinte forma:

prioritárias.
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a) houve o aumento signiﬁcativo de veículos individuais em circulação e, ao mesmo tempo,
queda de mobilidade em decorrência do aumento dos congestionamentos;
b) houve o crescimento signiﬁcativo do transporte por lotação, por Peruas e Vans, que passou
de 20.000, em 1987, para 200.000 passageiros/ dia, em 1997; e
c) as viagens por táxi, representavam apenas 1,02 % do total, algo muito baixo para uma
metrópole mundial;
A pesquisa tenta explicar que a “preferência” pelo transporte individual se dá por ser duas
vezes mais barato e 1,3 vez mais rápido que o transporte coletivo e chega à conclusão,
bastante óbvia, de que a permissividade do modelo vigente penaliza a população de baixa
renda, por ser mais caro e mais lento. Toca nos assuntos-problema de forma muito diplomática,
ou seja, uma vez que a degradação do sistema de transporte coletivo teria causas mais
objetivas e claras, que dizem respeito mais diretamente as duas esferas administrativas
municipais e metropolitanas, como por exemplo:
1) a idéia implícita, naquele período analisado (1987-97), de que o transporte público
pode ser regulado pelo mercado, com a mínima interferência do setor público;
2) o abandono ou ausência do poder público municipal na regulação dos sistemas,
permitindo uma expansão desordenada dos “perueiros”, que passaram a realizar uma
concorrência predatória com os ônibus; e
3) a atuação descoordenada entre as esferas metropolitana e municipal, entre sistema
sobre trilhos – metrô e ferrovia - , ônibus metropolitano, ônibus municipais, lotação, e
táxis.
Podemos concluir que essa preferência pelo transporte individual, que vem gerando
congestionamentos cada vez maiores, portanto, maior lentidão no trânsito, antes de ser
uma escolha individual com forte componente subjetivo, também possui um forte peso
da desorganização ou baixa eﬁciência do sistema de transporte coletivo, ou seja, de
responsabilidade dos gestores públicos.
Ao analisarmos o quadro apresentado neste Plano, RMSP-1997 – Distribuição das Viagens nas
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Diferentes Modalidades de Transporte, observa-se alguns dados reveladores do sistema em
operação naquele momento:
1) no total de viagens diárias, um pouco mais de 30 milhões de viagens, havia um
equilíbrio de 1/3, algo próximo de 10 milhões de viagens para cada tipo básico de
modalidade: transporte individual, transporte coletivo e deslocamentos a pé;
2) o ônibus, apesar da queda na qualidade desse serviço e do incremento do automóvel,
representava 75% do total de viagens em transporte coletivo;
3) o trem transportava 6,18%, e o metrô, 16,19%, perfazendo um total de 22,47% do
transporte coletivo;
4) o táxi representava apenas 1,02% do total do transporte coletivo; e
5) os chamados perueiros, lotação, representavam 1,9%, do transporte coletivo.
A existência de mais de 10 milhões de deslocamentos a pé parece indicar mais o
empobrecimento ou redução da renda da população do que a explicação de que as pessoas
estejam morando ou estudando mais próximo de sua residência. Independente dessa
explicação de âmbito geral, esse dado revela a importância de se melhorar as condições físicas
e ambientais dos percursos dos pedestres, geralmente associados ao transporte coletivo, e ,
que na maioria das atuações públicas, esse aspecto tem sido tratado com pouca relevância.
Aspecto que na cidade do Rio de Janeiro o Programa Rio-Cidade colocou em prática,
combinando com a idéia de requaliﬁcação urbana, com a melhoria das áreas de domínio do
pedestre. Tal programação sintetiza a importância de levar o urbanismo à rua, ou seja à escala
do pedestre.
Outro dado que chama a atenção é o da baixa utilização do táxi como modalidade de
transporte público e que poderia e deveria ser uma opção ao transporte individual. Como
esse assunto tem pertencido à esfera municipal, não sendo da alçada estadual, o PITU não
deu o devido destaque a esse aspecto. Devemos realçar, no entanto, a necessidade de um
plano especíﬁco visando a racionalizar o uso do automóvel individual com o aproveitamento
mais intensivo da modalidade táxi – geralmente os táxis em São Paulo permanecem mais
tempo parados em seus pontos do que se deslocando em viagens com passageiros. O
próprio processo de (re)qualiﬁcação urbana da região central ganharia muito com isso. Aqui,
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mais uma vez, se veriﬁca a ausência de uma atuação integrada, que exige coordenação das
esferas públicas municipal e metropolitana, pois a chamada lei do mercado não se traduz em
racionalidade, e nem salvaguarda o interesse público.
Com base em análise comparativa entre os dados da pesquisa de 1987 e de 1997, o PITU
constatou as seguintes tendências futuras em relação ao desenvolvimento urbano, com
destaque para os aspectos positivos:
a) o crescimento demográﬁco se estabiliza próximo a zero;
b) está em curso a melhora dos padrões de infra-estrutura e serviços públicos;
c) os centros históricos e as áreas remanescentes das indústrias se reurbanizam e se
qualiﬁcam;
d) os pólos regionais se ampliam e se diversiﬁcam em suas funções : Guarulhos, Osasco,
Santo André e São Bernardo do Campo;
e) amplia-se a disseminação de atividades terciárias;
f)

as funções complementares da macrometrópole são exercidas e redisbribuidas no
espaço metropolitano: indústria – pelo ABC, Guarulhos, Campinas, Vale do Paraíba
e Sorocaba; lazer e exportação – Baixada Santista; e serviços especializados e de
gerenciamento do capital – concentrados no Município de São Paulo.

Evidentemente, essas tendências futuras representam potencialidades apontadas pela
dinâmica de um amplo mercado econômico que vem se conﬁgurando, no território da
macrometrópole paulistana, mas não revelam todos os lados da questão, se pretendemos um
desenvolvimento urbano equilibrado e mais justo. A desorganização institucional, representada
pela baixa capacidade de atuação efetiva do poder público frente aos problemas e déﬁcits
sociais acumulados, deverá ter um peso decisivo, ou seja, só a melhoria da mobilidade e
da geração de empregos nos setores mais modernos não equacionam a precariedade dos
padrões urbanos e habitacionais das populações mais pobres, persistindo um problema
estrutural, exaustivamente estudado pela sociologia urbana, da exclusão social e de um
crescimento extremamente desigual, que geram um quadro de tensão e violência urbana
crescentes. Assim, a tendência de crescimento desigual, reproduzindo territórios urbanos
partidos ou segregados, não deve ser considerada como irrelevante, ao olharmos somente
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para as novas oportunidades geradas pela reorganização econômica mundial ou globalização,
ou seja, os velhos problemas persistem e aguardam solução, que dependem muito da
capacidade de liderança dos gestores públicos.
É interessante examinarmos os três cenários futuros possíveis, apresentados pelo PITU, para
2020:
Cenários
2020

Demograﬁa e Economia

Política Urbana

1. Pleno
desenvolvimento

 Estabilização do crescimento
demográﬁco
 Superação dos entraves da
economia brasileira
 Aumento da produtividade do
trabalho
 Crescimento da renda per capita
em 3% ao ano

 Provisão de infra-estrutura em ritmo
compatível
 Distribuição equilibrada de infraestrutura urbana no espaço
 Redução dos processos de
degradação de áreas centrais e
periféricas
 Recuperação do centro histórico

2. Crescimento
moderado

 Estabilização do crescimento
Demográﬁco
 Modelo de acumulação extensiva
não superado
 Distribuição de renda melhora 1%
ao ano

 Situação intermediária entre o
padrão do cenário 1 e o padrão
atual de urbanização

 Estabilização do crescimento
Demográﬁco
 Preservação do Modelo de
acumulação extensiva
 Distribuição sem modiﬁcação

 Mantém padrão atual de
urbanização

3. Estagnação
econômica

Fonte: Pitu-2000-20
Como sabemos, ao longo da década de 90, o PIB do País cresceu em média 2 % ao ano, o que,
segundo os especialistas, é muito pouco. Precisaríamos crescer na ordem de 5 a 6 % ao ano,
para fornecer os empregos necessários para absorver aqueles que ingressam anualmente na
idade produtiva e aqueles que se encontram desempregados, que na RMSP tem se mantido
na ordem de 15 a 20%, com base nos dados do Seade. Portanto, o cenário 1, de pleno
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desenvolvimento, pressupõe triplicarmos a média histórica do PIB anual das últimas décadas, e
manter essa regularidade até o horizonte de 2020. Infelizmente, os entraves para esse padrão de
desenvolvimento vêm se mantendo inalterados, não obstante a estabilização da moeda desde 1994
e a conjuntura mundial favorável desde 2000.
Portanto, como esse quadro não foi alterado signiﬁcativamente, veriﬁcamos que o cenário
que vem se conﬁgurando, já em 2005, está mais entre o 2 e 3, ou seja, o moderado e o
de estagnação. Por trás da construção desses cenários futuros, podemos aferir que existe
implícito, no PITU, a tendência de se acreditar que se o Estado se ativer à criação de infraestruturas básicas, como transportes, ou seja, fazendo a sua parte, o chamado “mercado”,
essa ﬁgura abstrata cultuada pelas políticas de cunho neoliberal resolveria o resto. De certa
forma, apostava-se naquele momento que a retomada do crescimento econômico levaria ao
pleno desenvolvimento. Entretanto, os déﬁcits acumulados, traduzidos na precariedade das
condições urbano-ambientais das periferias e dos bolsões de miséria, dispersos em meio a
áreas de prosperidade, traduzem-se em padrões extremamente desiguais de apropriação dos
benefícios do desenvolvimento.
Esse problema, estrutural, para ser equacionado na sua verdadeira dimensão, exigirá uma
atuação mais decisiva das políticas públicas, em geral, que vão do modelo econômico aos
padrões urbano-ambientais que viabilizem a redução drástica dessas desigualdades de níveis
de renda e de padrão urbano.
O PITU-2000-20, em seu âmbito especíﬁco de plano de transporte, prevê a necessidade de
reformulação do modelo de transporte baseado, preferencialmente, no transporte individual,
caso contrário não há como reverter a tendência atual, que no horizonte de 2020 deverá reduzir
em 15% a velocidade média no horário de pico, no centro expandido de São Paulo. Conclui,
portanto, que se deva investir maciçamente no transporte público, além de outras medidas
complementares, tais como: melhoria da gestão das infra-estruturas de transportes; gestão
adequada do trânsito, com controle e desestímulo ao uso do automóvel; política de preços que
regulem as tarifas de estacionamentos, pedágios e outras medidas.
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O PITU pretende ser um plano diretor, estratégico e ﬂexível, que visa a uma atuação
integrada para ordenar as atuações públicas, com o objetivo de melhorar a qualidade dos
transportes públicos da RMSP, considerando articulações com o território conﬁgurado pela
metrópole expandida, que exige uma complementaridade de ações entre as duas secretarias,
Transportes do Estado - ST, responsável pelo PDDT-2000-20, e STM, que coordena os
projetos de transportes urbanos metropolitanos. No âmbito da RMSP, exige-se uma atuação
integrada e complementar dos órgãos municipais e estaduais, mais uma vez ﬁca evidente a
necessidade de montagem de um sistema metropolitano de planejamento e gestão.
O caráter ﬂexível e estratégico do plano torna-se evidente e, como plano diretor de transporte,
procura dar consistência sistêmica, que o método caso a caso, como vinham sendo conduzidos
os projetos de transporte, não permitia. O caso recente da execução do trecho periférico da
Linha 5 (Lilás) – Capão Redondo- Largo 13 (1998-2000), bem como a modernização da
ferrovia junto ao rio Pinheiros, Linha C (1996-98), antes da implantação da Linha 4, que foi
sendo adiada, criou um certo descompasso na coordenação da CPTM e do Metrô, percebido
e criticado pelo baixo volume de passageiros transportados tanto na Linha C, quanto no trecho
periférico da Linha 5. Segundo explicações dadas à imprensa pelo governo do Estado, não
houve um erro estratégico de planejamento, mas apenas problemas relacionados ao atraso
do fechamento de contrato de ﬁnanciamento com o Banco Mundial, o BIRD, que acabou por
inverter a ordem de prioridade, ou seja, a necessidade de implantar em primeiro lugar a Linha 4.
Outro problema relevante foi o desencontro entre a atuação municipal e metropolitana,
evidenciado pela elaboração de um plano de VLP – Veículo Leve sobre Pneus, na gestão Pitta
(1997-2000), cuja primeira linha programada, o Fura-ﬁla, rebatizado de Paulistão, na gestão
Marta Suplicy (2001-04), transformou-se em carro-chefe da campanha eleitoral de Celso
Pitta, em 1996. Tal plano foi elaborado, notadamente como prioridade eleitoreira, no mesmo
momento que a Secretaria de Transporte Metropolitano elaborava o PITU. Esse desencontro
e falta de coordenação, ou preponderância da gestão política sobre a técnica, vem custando
muito caro aos cofres públicos. O plano do VLP foi incorporado ao PITU, fazendo parte dos
investimentos previstos até 2020, mas terá que ser, necessariamente, revisto, sob à luz da
racionalidade técnica e de um sistema de planejamento e gestão metropolitano e municipal que
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deverá ser reestruturado.
Fica a lição de que obras de um porte signiﬁcativo de transporte de massa, de âmbito
metropolitano, não deveriam ser tratadas como trunfo partidário, ou somente como plano
estratégico de programa de governo, mas, antes de mais nada, devem ser debatidas por
técnicos e especialistas e se integrarem aos planos urbanísticos, freqüentemente ausentes,
que certamente aproveitariam melhor o potencial de cada projeto setorial como indutores de
transformações urbanas que deveriam levar a um desenho urbano (re)qualiﬁcador do ambiente
urbano e do signiﬁcado simbólico e cultural de determinados lugares urbanos, especialmente
as áreas centrais históricas, ou antigas centralidades, e bairros juntos aos eixos ferroviários.

Integração Centro
Abre-se uma perspectiva de uma atuação mais satisfatória para o projeto urbano, com os
novos projetos metroviários e ferroviários em fase de implantação: a integração-centro, como
parte da modernização da ferrovia envolvendo as estações intermodais da Barra Funda, Luz
e Brás; a Linha 4 – Estação Luz – Vila Sônia, em fase de implantação, que deverá articular-se
com o Projeto Integração-Centro (Metrô-CPTM) e com as transformações urbanas da área da
Luz e Santa Iﬁgênia, na região central, e, também, com a (re)qualiﬁcação urbana da área do
Subcentro de Pinheiros; e a Linha 5, no trecho entre a Estação Santa Cruz do metrô à Estação
Largo 13, em Santo Amaro, além de outras potencialidades.
Enquanto não se recompor o quadro institucional do planejamento urbano e de gestão
metropolitana, criando a entidade metropolitana e o conselho metropolitano – em conformidade
com o projeto de Lei Complementar nº 6 -, que deverá coordenar essas atuações intersecretariais e inter-governamentais, a atuação integrada continuará a ser um fato raro,
como exceção e não como regra geral. Sem esse avanço institucional, corremos o risco de
continuarmos a assistir à implantação descoordenada de projetos setoriais de transporte de
modo fragmentado, signiﬁcando um desperdício de potencial transformador e de recursos
ﬁnanceiros.
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A perspectiva que se abre com a revisão, prevista em 2006, do Plano Diretor Estratégico,
o PDE-2002-12, com a participação das instâncias metropolitanas e municipais, exigirá um
trabalho de síntese e de simpliﬁcação legislativa, a favor de um processo institucional mais
claro e simples que possa facilitar e ampliar a capacidade de atuação dos poderes públicos
sobre a cidade-metropolitana de São Paulo. Talvez, a partir daí em diante, possamos de fato
institucionalizar um processo de planejamento urbano que consiga levar à implementação
de fato de planos e projetos urbanísticos especíﬁcos, permitindo que o urbanismo se faça
presente.
Consideramos, portanto, esse avanço possível, como início da superação dos principais
entraves para a atuação urbanística, que vá do planejamento urbanístico aos projetos urbanos,
de forma estruturada e institucionalizada, abrindo espaço para a criação de uma cultura urbana
e urbanística, ainda inexistente, ou seja, aquela na qual o desenho urbano se faça presente
como método e como etapa relevante do processo de (re)estruturação e (re)qualiﬁcação da
cidade-metropolitana que deverá levá-la a um quadro urbano-ambiental bem melhor.

4. 6. Planos Municipais: PDE- 2002-12 e os PREs - 2004
A elaboração de planos metropolitanos setoriais, entre 1997 e 2000, concluídos a partir de
2000 e com horizonte em 2020 (PITU e PDDT), foi acompanhada da retomada gradativa de
grandes obras de âmbito metropolitano e contribuiu para realimentar a discussão sobre o plano
diretor municipal, que após várias tentativas, entre 1980 e 2000, continuava-se à espera de
um novo plano geral, ainda que persistia o clima de descrédito desse tipo de plano. Houve, por
ﬁm, o compromisso da nova gestão, Marta Suplicy, com seu secretário de planejamento Jorge
Wilheim, em levar adiante tal tarefa.

Plano Diretor Estratégico de São Paulo - PDE-2002-12
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No âmbito municipal, o recém-aprovado Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo
– PDE-2002-12, e seu complemento – os 31 Planos Estratégicos Regionais – PREs -2004,
embora tenha contido um grande número de audiências públicas, como prevê o Estatuto da
Cidade -2001, não apresenta uma articulação satisfatória com o planejamento metropolitano,
a cargo da esfera estadual, fato que se explica, em parte, pela inexistência de um sistema de
planejamento metropolitano plenamente instituído, em função do próprio quadro institucional
fragmentado pouco claro do planejamento do sistema urbano nacional, que, desde a
promulgação da Constituição de 1988, caminha lentamente.
Porém, deve-se reconhecer como fato positivo o plano ter sido iniciado, “concluído” e aprovado
dentro de uma única gestão, além de deixar prevista sua revisão em 2006, o que indica que,
assim como a implantação das Subprefeituras e Conselhos de Representantes, os novos
institutos legais se encontram em processo de maturação e consolidação, em meio a um
grande cipoal legislativo, cumulativo e contraditório, produzido por sucessivas administrações
de partidos políticos diferentes, e diante de uma Câmara Municipal cada vez menos operante
frente às demandas também cada vez mais complexas e diante da sua cooptação pelo
executivo.
A própria ﬁxação de um horizonte de apenas 10 anos, 2012, juntamente com a previsão de
36. in PDE-2002-12, PMSP, 2004, p. 77. Publicação

revisão do Plano para 2006, revelaria, de um lado, cautela e, por outro, a presença de seqüelas

que explica o processo de elaboração do novo plano

da descrença, quase generalizada no meio político e proﬁssional, em planos de caráter global. Há,

diretor, com comentários sobre partes da lei. O plano

também, a preocupação em se estabelecer prioridade às ações consideradas estratégicas, que

diretor no seu todo é constituído pelas Leis 13.430/

foram incluídas no Plano como atuações de curto prazo, 4 anos, 2002-06, que, ao mesmo tempo,

2002 (deﬁnições básicas do novo plano diretor) e

garanta certa ﬂexibilidade na escolha de futuras ações consideradas prioritárias nos governos

13.885/2004 (Parte I - normas complementares, Parte

seguintes. “Que futuros governos locais possam propor novas ações estratégicas, porém

II - Planos Estratégicos Regionais -PREs e Parte III

mantendo as diretrizes de longo prazo”36, conforme são as expectativas dos autores do plano.

- Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo ou novo
zoneamento), além de tabelas e mapas , que não foram

O Plano foi elaborado em dois tempos: primeiro foi montado pela Sempla o plano básico,

divulgados na sua íntegra, o que certamente diﬁcultará

o PDE-2002, e, em seguida, o seu desdobramento e complementos, ou seja, o Plano de

sua revisão prevista para 2006.

Transporte, o Plano de Habitação e o novo Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo, além dos
31 Planos Regionais Estratégicos, os PREs das Subprefeituras, ex-Regionais, concluídos e
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aprovados como um grande “pacote” de leis em 2004. Esses últimos incorporaram os planos
ou políticas públicas de transporte, habitação e zoneamento, e foram divulgados em 31 livretos,
no ﬁnal de 2004, porém sem conter o texto da lei na íntegra.
O mesmo se sucedeu com a publicação do texto do PDE-2002, publicado em 2004,
caracterizando-se mais como uma publicação de prestação de conta de ﬁnal de governo, que
um documento efetivamente ﬁnalizado, aspecto que ﬁcará claro na medida que se veriﬁcam
contradições internas, evidenciando a necessidade de uma revisão mais estrutural em 2006.
Deve-se considerar que a existência de muitas contradições e certas incongruências do plano e
do sistema de planejamento em processo de implementação é fruto, em grande parte, do longo
período de atuação fragmentada do executivo municipal e de uma crescente desorganização
deste sistema, como já veriﬁcamos antes, que tais aspectos já estavam presentes nas várias
tentativas de elaboração de um novo plano diretor para substituir o plano anterior, o PDDI – 1971,
e no próprio Plano Diretor – 1988, aprovado, sem qualquer discussão, por decurso de prazo.
Não obstante a persistência de um quadro institucional confuso e contraditório, devemos
examinar alguns aspectos que consideramos relevantes para a implementação de um sistema
de planejamento urbano, institucionalizado e articulado com a esfera metropolitana, no qual
o PDE-2002, em processo de consolidação, deve ser considerado como um dos pontos de
partida, desde que revisado e simpliﬁcado:
1. o Processo de Planejamento Urbano em reestruturação
- no seu artigo 2º, o PDE é considerado um instrumento “global, básico e estratégico de
política de desenvolvimento urbano”, e juntamente com outros instrumentos previstos
no Estatuto da Cidade -2001, tais como: a regulamentação do parcelamento, do uso
e da ocupação do solo urbano; planos, programas e projetos setoriais; e planos e
projetos regionais das subprefeituras e planos de bairros.
Comentários:
•

Fica claro que os planos, programas e projetos setoriais devem seguir as
diretrizes do plano geral.
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•

Os planos e projetos regionais, isto é, a cargo das subprefeituras e especialmente
os Planos de Bairros, revelam a intenção de se promover a descentralização do
planejamento urbano, mas sua efetivação esbarra em dois problemas básicos: a)
a não-existência de um quadro institucional orgânico e articulado entre as diversas
esferas político-administrativa, que lidam com a mesma cidade, ou seja, a cidademetropolitana; e b) as subprefeituras, ex-ARs até 2001, não estão constituídas
plenamente, havendo ainda diﬁculdade de dar conta das suas atribuições de rotina
da gestão cotidiana e, ainda, serem capazes de coordenar a elaboração de planos e
projetos com a autonomia pretendida, aspecto que deverá ser revisto em profundidade.

•

Consideramos que o processo descentralizado de planejamento deve ser
gradativo, e antes do planejamento urbano propriamente dito há a necessidade
de se instituir uma forma mais racional de gestão de conservação da cidade,
na qual as subprefeituras terão um papel fundamental que não dispensará a
coordenação de órgãos centrais. Haverá, portanto, de se implantar uma nova
base organizacional, separando o que são ações cotidianas de prestação de
serviços das atividades de formulação de políticas e projetos urbanísticos
de longo prazo, que necessitam ter uma coordenação centralizada e uma
articulação que transcenda a uma subprefeitura isoladamente.

2. as Ações Estratégicas de Política de Urbanização e Uso do Solo
- dentre essas Ações Estratégica, previstas no Art. 78, é reservado um papel de destaque
para Operações Urbanas Consorciadas, que deverão incorporar os instrumentos previstos
37. in Título II – Das políticas públicas: diretrizes
e estratégicas, Cap. III – Do Meio Ambiente e do
Desenvolvimento Urbano, Seção II – Das Políticas de
Desenvolvimento Urbano.

no Estatuto da Cidade - 2001.37 São propostas novas “Operações Urbanas Consorciadas
para revitalizar a Orla Ferroviária, Água Branca, Luz e Vale do Tamanduateí “ (alínea V )
e destaca a priorização da requaliﬁcação do “centro histórico e seu entorno, destacando
a Várzea do Carmo, o Parque Dom Pedro, a região do Mercado Municipal, a Rua 25 de
Março e adjacências, a zona cerealista e o entorno da Estação da Luz” (alínea VI), além de
recomendar o desenvolvimento e a consolidação de “um sistema de centros de bairro com
a dinamização de serviços, cultura e infra-estrutura” (alínea VII).
Comentário:
•
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metropolitano e as áreas urbanas percorridas pela ferrovia, que vêm passando por
um processo de reestruturação, combinado com uma forte degradação ambiental.38
3. o Plano Urbanístico Ambiental
- que é apresentado no Titulo III deverá partir de dois conceitos básicos:
a) os elementos estruturadores (seção II), que são as redes estruturais hídricas,
viárias, de transporte coletivo público e de centralidades lineares e polares; b) os
elementos integradores (seção III) conﬁgurados pelos subsistemas habitacionais,
de equipamentos sociais, dos espaços públicos, das áreas verdes e dos espaços
produtivos – comércio, serviços e indústrias.
Comentários:
•

Essa visão sistêmica, que considera a cidade como sendo formada por
subsistemas, é bastante interessante como método racional para analisar a
organização funcional da cidade, porém não é suﬁciente para induzir uma
qualidade ambiental melhor.

•

Há necessidade de se constituir uma base organizacional que contemple
um sistema de planejamento racional e objetivo, com uma base territorial
caracterizada, também, como ambiente e paisagem urbana, que possam ser
melhorados gradativamente com atuações (re)qualiﬁcadoras coordenadas pelo
poder público municipal a partir de um desenho urbano consciente e claramente
assimilado e defendido pelos próprios habitantes.

4. as Áreas de Intervenção Urbana – AIUs
- em seu artigo 14639, deﬁne essas áreas como “porções de território especial
especíﬁco” que devem ser delimitadas como perímetros para intervenções urbanísticas
especíﬁcas e priorizadas. Mais adiante, no artigo 221, explicita quais são os tipos
de AIUs: 1) Operação Urbana Consorciada; 2) área de Projeto Estratégico; 3) áreas
de implantação de Parques Lineares; 4) eixos e pólos de Centralidades; 5) áreas de
implantação de Rede Viária Estrutural; 6) áreas de implantação de Rede de Transporte
Públicos; e 7) áreas envoltórias do Rodoanel Metropolitano.
Comentários:

38. São áreas caracterizadas como “Macroárea de
Reestruturação e Requaliﬁcação Urbana” no seu
Art. 155 (texto enviado à Câmara Municipal).
39. Titulo III – Plano Urbanístico Ambiental, Seção I
– Das Deﬁnições, Cap.II – Do Uso do Solo.
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•

A primeira constatação é que existe uma profunda interdependência desses
tipos de intervenção estratégica da esfera administrativa metropolitana, ou
seja, de um programa de atuação conjunta, tanto ao nível do planejamento
das intervenções quando dos recursos ﬁnanceiros que, necessariamente,
devem ser provenientes das três instâncias governamentais – a exemplo do
que ocorreu no passado na implantação de alguns projetos CURA e mais
recentemente no Programa Guarapiranga.

•

A segunda constatação é que existe uma incoerência entre o explicitado no
artigo 221, que deﬁne a Operação Urbana Consorciada – OUC como sendo um
tipo de AIU, o que pressuporia que o perímetro de uma OUC estivesse contido
em uma AIU. Porém, o que ﬁcou caracterizado no PDE-2002 e nos PREs-2004
foi justamente o contrário, aspecto que diﬁcultará não só o entendimento, mas a
montagem de um sistema operativo-organizacional orgânico e consistente.

•

Percebe-se que toda experiência com as OUs existentes necessita de uma
revisão crítica para se ter claro quais serão os parâmetros das novas OUCs
delineadas do PDE-2002. Pelo que consta, isso ainda não foi realizado
na profundidade necessária. Na prática, as OUs se conﬁguraram como
um “zoneamento especíﬁco” ou “zoneamento de incentivos”, notadamente
marcado pela venda do potencial adicional construtivo, mecanismos que
necessitariam estar associados a um plano estratégico claramente delineado.
Caso se conﬁgure somente como um processo de negociação entre os
privilegiadamente organizados (empreendedores e investidores imobiliários),
resultará num corrida para apropriação dos melhores fatias do território
de forma fragmentada e descoordenada - vide experiência negativa das
Docklands de Londres, guardadas as devidas proporções, vem ocorrendo nos
espaços urbanos produzidos pela Operação Urbana Faria Lima.

A Região Central e os PREs Sé e Mooca
Ao ser aprovada lei que transformou as Administrações Regionais – ARs em Subprefeituras,
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em agosto de 2002, houve uma modiﬁcação não apropriada no perímetro administrativo
da ex-AR-Sé, atual Subprefeitura da Sé, que até então abrigava os 10 distritos centrais e
passou a contar com apenas oitos distritos, tendo sido transferido para a ex-AR-Mooca, atual
Subprefeitura da Mooca, os distritos Brás e Pari. Essa alteração, que nos parece ter sido fruto
de uma decisão política sem qualquer fundamentação técnica que se tenha conhecimento,
acaba gerando uma certa confusão tanto na análise dos dados quanto da legislação, planos
e programas que estavam em vigor na denominada Região Central da Cidade. Portanto,
para efeito desta pesquisa, continuaremos a considerar a região central conﬁgurada pelos 10
distritos centrais e ao examinarmos os PREs da Sé e da Mooca, destacaremos os aspectos
relevantes que dizem respeitos a esse perímetro anteriormente constituído.
Em paralelo às discussões e plenárias realizadas entre novembro de 2002 e junho de 2003,
envolvendo as subprefeituras e representantes da sociedade civil, foi regulamentado, por
decreto do executivo municipal, o Conselho Municipal de Política Urbana – CMPU, que
apreciou 31 planos das Subprefeituras e o projeto de Lei de Uso e Ocupação do Solo, cuja
coordenação geral e formatação ﬁnal coube à Secretaria de Planejamento – Sempla. Esse
trâmite operacional ocorreu num prazo aproximado de trinta e cinco dias, a partir do dia
4 de agosto de 2003, quando foi encaminhado à Câmara Municipal. A Câmara “realizou
oito audiências públicas por macrorregião”, entretanto, em dezembro de 2003, “o processo
legislativo foi interrompido, por decisão do Poder Judiciário”, para que fossem realizadas 31
assembléias plenárias, uma para cada Subprefeitura. Em seguida, os planos retornaram à
CMPU, que agregou aos dois primeiros documentos o Plano Municipal de Habitação e o Plano
Municipal de Circulação Viária e de Transportes e os encaminhou para apreciação da Câmara
Municipal, em junho de 2004, que elaborou o projeto substitutivo. O processo todo terminou
com a aprovação da Lei 13.885, em 25 de agosto de 2004. (PRE-Sé: 2004, p. 9). Atendiase a um calendário político, aprovando-se, em um só pacote, os planos complementares ao
PDE-2002 – planos de habitação, viários, transporte público e os 31 PREs das Subprefeituras,
deixando para 2006, quando da revisão, um melhor encaminhamento.
Essa engenharia legislativa, comandada pelo executivo, cuja estratégia principal foi
desmembrar as partes do plano e produzi-lo em várias frentes simultâneas, se por um lado
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teve o mérito de conseguir aprovar um plano diretor dentro da mesma gestão, por outro, deixou
um quadro bastante fragmentado e confuso, que levará algum tempo para ser “digerido”. Não
obstante terem sido atendidas as formalidades legais de um processo participativo, prescrito
no Estatuto da Cidade-2001, ﬁcou evidente que os mecanismos institucionalizados do processo
de descentralização político-administrativo, basicamente simbolizados na Subprefeitura e no
Conselho de Representantes, ainda apresentavam-se como abstrações jurídicas, mas que,
na realidade, ainda não foram construídos de fato. O que se viu foi uma certa informalidadeparticipativa, que revela um alto grau de improvisação, para não dizer nada do pouco empenho
dos políticos proﬁssionais para a montagem de uma base organizacional mais sólida e
duradoura para uma democracia mais substantiva. Veriﬁca-se que o quadro institucional
contaminado pelas disputas de poder, de caráter partidário, tem deixado o campo de atuação
do planejamento urbano num terreno bastante difícil, frágil e instável.
Para não ﬁcarmos somente no aspecto negativo, o do déﬁcit organizacional políticoadministrativo crônico, caberia realçar alguns aspectos positivos que resultaram da fase
preparatória e participativa do PRE-Sé. Entre eles caberia destacar um que retrata a
importância da percepção dos habitantes e usuários do quadro ambiental, vivenciado
como pedestre, quando foram apontadas pela comunidade algumas “áreas degradadas”
constituídas pelas “partes de baixos de viadutos, pontes e de vias expressas, que garantem
maior acessibilidade mas fragmentam o tecido urbano local, permitindo o uso inadequado
para estacionamento e moradias precárias” (PRE-Sé: 2004, p.14). Essas áreas se constituem
em seqüelas das intervenções viárias dos anos 60 e 70, junto à área central, e são áreas
justamente sob a tutela do poder público municipal, do qual se espera uma atuação mais
efetiva. Isso nos leva a uma conclusão preliminar de que a fraca capacidade de gestão da
municipalidade é um fator de degradação ambiental.
Feitas essas ressalvas iniciais, passaremos a examinar as diretrizes de políticas públicas e
instrumentos urbanísticos especíﬁcos propostos no PREs da Sé e da Mooca, tendo em vista
as perspectivas abertas para o avanço do processo de (re)qualiﬁcação da região central da
Cidade, especialmente as áreas históricas em processo de degradação.
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Diretrizes do Plano Urbanístico Ambiental
Ao contrário do plano geral, o PDE, que fez uma avaliação dos antecedentes dos planos e
do planejamento urbano de São Paulo, o plano urbanístico proposto no PRE-Sé não faz um
histórico para situar os planos e programas especíﬁcos que poderiam ser relevantes para o
presente e futuro da região, limitando-se a considerar os programas e planos em andamento
e dando destaque ao Programa de Reabilitação da Área Central, o denominado Ação Centro,
que contou com recente contrato de ﬁnanciamento ﬁrmado entre a PMSP e o BID, entre 20034, que, na realidade, é o sucedâneo do ProCentro, criado em 1993, que, malgrado a fraca
atuação, havia realizado um conjunto de intervenções pontuais e participado, junto com outros
órgãos e entidades públicas e civis, da elaboração da Lei de Operação Urbana de 1997.
Destacamos, a seguir, alguns pontos que consideramos relevantes tendo em vista o avanço do
processo de (re)qualiﬁcação da área central e bairros históricos centrais, apresentados no PRESé como objetivos e diretrizes para o desenvolvimento regional (PRE-Sé -2004, p. 17 e 18):
- estimular a instalação de atividades diversiﬁcadas de alta tecnologia, de atração nacional
e internacional, reforçando o papel de centro metropolitano e de cidade mundial;
- fortalecer as funções turísticas de entretenimento, lazer, cultura e negócios;
- reforçar a diversiﬁcação de usos na área central da cidade, incentivando o uso
habitacional, e atividades culturais e de lazer;
- incentivar a instalação de órgãos de administração pública dos três níveis de governo na
área central;
- valorizar e incentivar a preservação do patrimônio histórico, cultural e ambiental urbano,
consolidando a identidade do centro metropolitano;
- Implementar as ações do “Programa Monumenta Luz” em conjunto como o Governo do
Estado e com o Ministério da Cultura;
- promover a integração das ações e dos recursos sob a responsabilidade de diferentes
órgãos da administração municipal, em prol dos objetivos e diretrizes deste Plano Regional
Estratégico;
- intervir em áreas desocupadas ou ocupadas por usos inadequados;
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- recuperar áreas degradadas, em especial aquelas ocupadas por habitações precárias;
- dar prosseguimento aos Programas de Requaliﬁcação Urbana e Funcional das regiões da
Rua Treze de Maio e Avenida Paulista.
Acrescentaríamos outros itens, como diretrizes gerais para a região central:
•

Criar políticas públicas que incentivem a recuperação e a conservação de edifícios
residenciais e comerciais, através de linhas de ﬁnanciamentos e incentivos ﬁscais,
que estimulem a permanência de moradores e escritórios nas áreas centrais; e

•

Criar condições de acessibilidade adequada para veículos através da revisão dos
calçadões centrais.40

Desenvolvimento econômico e social
No Artigo 3º são estabelecidos os objetivos de desenvolvimento econômico e social, dos quais
destacamos aqueles que consideramos importantes para dar sustentação econômica ao próprio
processo de recuperação-(re)qualiﬁcação:
- incentivar a multiplicidade de funções, por meio de instrumentos que permitam o
aproveitamento do estoque imobiliário ocioso.
Comentário:
•

O primeiro passo seria fazer um inventário da situação real, para diagnosticar com
maior precisão e também para servir de parâmetro para avaliação dos resultados
das políticas públicas com o passar do tempo. Todos os urbanistas que vieram
ao Brasil, de Agache (1927) a Moses (1950), todos chamam a atenção para a
necessidade de plantas e dados cadastrais atualizados, como ponto de partida

40. Deve-se ter como ponto de partida estudo desenvolvido
pela AVC e a Faculdade de Arquitetura Belas Artes, entre
1996-2000, sobre os 20 anos dos chamados Calçadões,
ou seja, a pedestrianização ampla da área central,
implantada entre 1974 e 1976.
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para qualquer prática urbanística.
- estimular a alteração de uso das ediﬁcações existentes para as necessidades especíﬁcas,
segundo distritos da Subprefeitura;
- estimular a produção de novas unidades habitacionais para diferentes faixas de renda,
destinadas a diferentes composições familiares.
Comentário:
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•

talvez mais importante que introduzir novas habitações, será criar condições de
permanência das existentes, em boas condições de habitabilidade, gerando um
habitat equilibrado, isto é, com equipamentos de apoio, com boas condições de
segurança e conservação dos espaços públicos.

A política habitacional do PRE-Sé está centrada na ampliação da oferta de Habitação de
Interesse Social – HIS:
- Ampliar a oferta de habitação de interesse social;
- Viabilizar parcerias com entidades de classe para incremento de empreendimentos
residenciais destinados às faixas de renda média e baixa;
- Fazer gestões junto aos agentes de ﬁnanciamento para criação e acesso a linhas de crédito
adequadas às diversas modalidades de atendimento habitacional;
- Criar incentivos e linhas de crédito voltados à reabilitação de ediﬁcações, em especial para
recuperação dos edifícios destinados à Habitação de Interesse Social – HIS e à Habitação
de Mercado Popular – HMP.
A questão da habitação na área central não pode ser desvinculada da recuperação do habitat. O
desaﬁo a ser enfrentado deverá resolver como manter os moradores que já estão há tempo na região
central e, ao mesmo tempo, como aumentar a oferta de habitação e atrair moradores de diversos
padrões socioeconômico. Será que a melhor estratégia não seria dar maior peso à chamada
Habitação de Mercado Popular (HMP) e priorizar a recuperação de prédios existentes dessa faixa
de renda, uma vez que existem muitos prédios em péssimo estado de conservação e necessitando,
além de linhas de ﬁnanciamento, também de um escritório técnico de apoio para estudar a viabilidade
de reabilitação de estoque de moradias em franco processo de degradação, ou seja, uma espécie de
ação preventiva? Aqui, mais uma vez, caberia lembrar a experiência do Corredor Cultural do Rio de
Janeiro, que conta com um escritório técnico do programa na própria área.
Quanto à população de menor renda, entre 3 a 6 salários mínimos, em grande parte morando
em cortiços, mais do que moradia, necessitam atingir um padrão mais elevado de renda.
Daí ser importante a implementação da qualiﬁcação proﬁssional e a implantação de pólos
geradores de emprego. A política habitacional deve ser combinada com a geração de emprego
4. NOVOS INSTRUMENTOS DE ORDENAMENTO TERRITORIAL

203

e renda. O processo de refazer a cidade pode e deve ser fonte de geração de renda, e
nesse aspecto a Prefeitura teria muito a fazer, mobilizando e qualiﬁcando a mão-de-obra para
recuperação da cidade e seus espaços públicos. Aliás, esses itens foram contemplados no
artigo 4º, que trata do Desenvolvimento Humano e Qualidade de Vida, ao menos na forma
como o texto foi enviado para a Câmara Municipal:
- criar programas de capacitação e formação proﬁssional, por meio de oﬁcina-escola de
paisagismo, de restauração de monumentos, de reabilitação de ediﬁcações, de padrões de
manutenção de espaços públicos;
- criar mecanismos de geração de emprego e renda para a população de menor poder
aquisitivo residente no território da Subprefeitura.
Comentário:
•

a melhoria da capacidade gerencial do poder público municipal, utilizando-se de
parcerias, é uma peça fundamental para a geração de ocupação qualiﬁcada e renda.

Qualidade da Paisagem Urbana
O artigo 5º do texto enviado à Câmara Municipal, porém não publicado no livreto de divulgação
do plano, deﬁnia quais são os objetivos do Desenvolvimento Urbano com Qualidade Ambiental,
apresentando aspectos relevantes para a deﬁnição de uma política de recuperação da paisagem
urbana. Desses, destacamos:
- promover a valorização da paisagem urbana e a melhoria da infra-estrutura e de sua
qualidade ambiental;
Comentário:
•

O que poderá ser realizado através de intervenções corretivas e pedagógicas,
como por exemplo: demolições de ediﬁcações abusivas que contribuem para a
degradação da paisagem.

- permitir a identiﬁcação, leitura e apreensão da paisagem, garantindo sempre que
possível, a continuidade visual dos referenciais históricos do centro da cidade;
- assegurar a visibilidade dos bens tombados por meio do controle de gabarito e dos
anúncios de publicidade;
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- promover a gestão integrada dos mobiliários urbanos com os demais órgãos públicos e
concessionárias de serviços públicos, visando à segurança e ao conforto do percurso dos
pedestres e à melhor qualiﬁcação dos espaços públicos;
Comentários:
•

Existe um anteprojeto de lei, elaborado por volta de 1999, muito bem redigido, que
atribuiria à EMURB o papel de órgão gestor do mobiliário e da microaquitetura. O
retrato visto nas ruas centrais reﬂete a urgência de uma coordenação da qualidade,
da quantidade e o posicionamento do mobiliário urbano, além de uma sinalização
especial para a área central.

•

Há necessidade de criar, também, uma coordenação de paisagismo que atue
integrada à de mobiliário. Estes assuntos devem ser tratados por proﬁssionais de
alta competência e não de maneira burocrática e fragmentada como vinha sendo
tratada pela administração regional que se elevou à condição de subprefeitura.

•

Há que se conceituar melhor o que é uma subprefeitura numa cidade-metrópole –
certamente não são pequenas prefeituras. Aqui, mais um aspecto a ser repensado
quanto à forma com que a subprefeitura vem sendo implantada, pois 28 ou 31
regionais não se transformam automaticamente em subprefeituras do dia para a
noite, há muito que fazer.

- promover intensas e extensas ações para diminuir os graves problemas ambientais
de drenagem, poluição atmosférica, poluição do solo, sonora e de desconforto térmico,
adotando planos e programas de gestão ambiental.
Comentário:
•

Essa é uma questão-chave nos futuros planos urbanísticos estratégicos e
de bairros, estes entendidos como setor urbano ou conjunto de setores, que
conﬁguram partes de um distrito. Os problemas urbanos exigem ações integradas,
que devem ser expressadas na forma de desenho urbano, daí a importância de
projetos urbanos, que necessitam, como ponto de partida, de bases cadastrais
atualizadas. Parece elementar, mas a prática urbanística paulistana vem
trabalhando, historicamente, no sentido da negação do urbanismo. O político
parece não levar estas questões muito a sério. Como existem muitas maneiras de
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entender o urbanismo, pode-se apelar para práticas virtuais ou altamente ﬂexíveis,
onde tudo é uma questão de fantasiar a realidade. Desta forma, poderíamos pensar
que governar uma cidade é fazer marketing, além de abrir avenidas e uni-las por
viadutos, que fragmentam e destroem o espaço urbano. Os políticos pragmáticos
raciocinam: para que perder tempo com bases cadastrais atualizadas e precisas?

Transporte e mobilidade
Ao tratar da rede viária estrutural e coletora, o plano dá destaque à circulação de pedestres,
historicamente pouco valorizada, dada a ênfase dispensada ao sistema de tráfego voltado
preferencialmente para o usuário do automóvel:
- Facilitar a articulação para os pedestres entre os níveis da Avenida 9 de Julho com a
Avenida Paulista em função dos equipamentos dos setores de saúde, educação e cultura
existentes na região;
- Facilitar a circulação de pedestres entre as áreas de grandes desníveis, considerando,
dentre outras, a ligação do Pátio do Colégio com o Parque Dom Pedro II;
-Garantir a articulação para o pedestre, entre as áreas rompidas pelo sistema viário leste/
oeste, no trecho compreendido entre a Praça Roosevelt e o Glicério.
Essas diretrizes e recomendações deveriam ser incorporadas a uma prática efetiva de urbanismo,
através dos planos especíﬁcos. O estímulo à implantação de garagens subterrâneas deveria ser
precedido de estudos técnicos mais precisos e fazer parte de um plano estratégico e integrado
para a área central em seu conjunto.
- estimular a implantação de garagens subterrâneas na área interna à contra-rótula e,
principalmente, nas proximidades dos “calçadões”.
Comentários:
•

Inventariar a situação atual parece ser o primeiro procedimento, pois iremos
veriﬁcar algumas situações de ociosidade, como é o caso da garagem da Emurb
sob a Praça Roosevelt, e situações estranhas, como a utilização de parte do platô
do Pátio do Colégio como estacionamento na área interna do Colégio.
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•

Ao mesmo tempo, existe um terreno, pertencente ao Jockey Club de São Paulo,
no Largo de São Francisco, que é subutilizado como estacionamento de superfície,
mas que deveria fazer parte de um processo de recomposição urbanística do
Largo e seu entorno, e ainda comportaria uma garagem subterrânea.

•

A implantação de garagens, ocupação de lotes vagos, recomposição de espaços
públicos e outros aspectos relevantes deveriam ser tratados em um programa mais
abrangente, que substitua a atual Operação Urbana Centro e possa ser traduzido
em um plano urbanístico estratégico que deﬁna rumos a longo prazo.

•

A estratégia de trazer secretarias municipais e estaduais para a área central
poderia ser melhor desenvolvida através de plano diretor de organização dos
espaços da administração pública, pois não faz sentido o poder público, ou seja,
as secretarias e órgãos que cuidam da cidade viverem eternamente mudando de
endereço, em prédios alugados.

•

É preciso enfrentar o problema das sedes-próprias, ao mesmo tempo que se
recupera e (re)qualiﬁca a cidade. Portanto, a retomada do projeto elaborado para
a área do Parque Dom Pedro II e entorno (1991-92) deve ser uma hipótese a se
considerar.

A rede de transporte público coletivo terá importante papel no processo de (re)qualiﬁcação
dos espaços urbanos na região central da cidade. O padrão de serviço do metrô, aos poucos,
já dá sinal que começa a ser levado para as outras modalidades, como os trens da CPTM
e os ônibus metropolitanos e municipais, com seus terminais de integração e melhoria das
estações de embarque e desembarque. Essa tendência deverá ser acentuada e, caso seja
complementada pela melhoria dos padrões urbanos das vias e passeios públicos, isto é, com
a valorização dos percursos dos pedestres, teremos resultados ainda melhores. Vejamos
algumas diretrizes do PRE-Sé, que vai nessa direção:
- promover gestões junto ao Metrô para, à época da implantação da Linha 4, realizar
aproveitamento urbanístico de áreas remanescentes de desapropriação, ofertando espaços
de uso coletivo equipados para o convívio;
Comentário:
•

Estes entendimentos devem ser iniciados já na fase de projeto. No passado, na
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gestão Setúbal (1975-79) o Metrô, a Cogep e a Emurb, tiveram uma atuação
conjunta, mesmo assim havia grandes diferenças de visões, ou seja, essa é uma
questão cultural que só se estabelecerá no longo prazo.
- promover a readequação da Avenida Rio Branco e da Avenida São João, compreendendo
a melhoria das condições físicas operacionais de tráfego e a qualiﬁcação do transporte
coletivo, sinalização, acessibilidade do pedestre, adequação do mobiliário urbano, visando
oferecer melhores condições de desenvolvimento das atividades terciárias lindeiras.
Comentário:
•

A avenida Ipiranga deveria ter um tratamento especial de recuperação da
civilidade de seus canteiros centrais, transformados por uma visão exclusiva
de engenharia de tráfego, que eliminou as ilhas arborizadas na altura da praça
da República ou implantou muretas anti-pedestres. Este assunto deveria ser
tratado de forma sistêmica e não trecho por trecho ou via por via, como se fosse
uma queda de braço entre paisagistas e operadores de tráfego. O projeto RioCidade pode fornecer alguns subsídios.

- Reformular o traçado do corredor da Avenida 9 de Julho, por meio de projeto urbanístico e
paisagístico envolvendo a reordenação da sinalização horizontal e vertical, a distribuição de
mobiliários urbanos e o conforto e segurança para o percurso do pedestre.
Comentário:
•

A requaliﬁcação da avenida 9 de julho deverá ser planejada em sincronia com a
Linha 4 e 5 do Metrô. É necessário dimensionar o futuro volume de passageiros,
após a entrada em operação destas novas linhas. Há um equívoco ou distorção no
planejamento em separado de sistemas de transporte que são complementares,
o que poderá resultar em prejuízos desnecessários. O Fura-ﬁla deverá se tornar
um exemplo clássico do desencontro das duas esferas públicas nesse âmbito.

Zoneamento
O novo zoneamento, aparentemente mais simples, em linhas gerais, torna-se altamente
complexo em seu entendimento, pois, além do zoneamento básico, incide um conjunto
de zonas especiais, leis especíﬁcas, como as Operações Urbanas existentes, e novas,
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denominadas Operações Urbanas Consorciadas, em conformidade com o Estatuto da Cidade
-2001, sendo que essas deverão, ainda, ser regulamentadas por leis especíﬁcas. Temos, em
síntese, o seguinte quadro:
Zonas Básicas:
ZER – Zonas Exclusivamente Residenciais, que engloba as antigas Z1 ou bairros-jardins;
ZPI – Zonas Predominantemente Industrial – antiga Z6-029, havia sido considerada ZIR – Zona
industrial em reestruturação, no próprio PDE, passa a ser zona mista com perímetro ZM3a/06,
no PRE-Sé;
ZM – Zona Mista com a seguinte variação (art.19):
ZCPb/01 a ZCPb/06 – zona centralidade polar (Centro Histórico, Paulista, Consolação,
Augusta e 9 de Julho);
ZCPa/01 a ZCPa/03 – zona centralidade polar (área de inﬂuência do Programa
Monumenta);
ZM 3a e ZM 3b – zonas mistas de alta densidade (Vila Buarque, Higienópolis, Santa
Cecília, Liberdade e Aclimação);
ZM1-01 – zona mista de baixa densidade (controle de transição de bairro-jardim, com
controle de gabarito)
ZM1-02 – zona mista de baixa densidade (controle de gabarito na Bela Vista)
Zonas Especiais:
ZEPEC – Zonas Especiais de Preservação Ambiental (escassamente inventariadas)
ZEIS – Zonas Especiais de Interesse Social (amplamente inventariadas e demarcadas)
Operações Urbanas Existentes:
Operação Urbana Água Branca (desde 1995);
Operação Urbana Centro (desde 1997).
Operações Urbanas Consorciadas Propostas e que aguardam lei especíﬁca:
Operação Urbana Consorciada Diagonal Sul;
Operação Urbana Celso Garcia (PRE-Mooca)
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Comentário:
As operações urbanas existentes deverão ser revistas e, juntamente, com as novas serem
incorporadas a uma estratégia de planejamento metropolitano. Desenvolveremos essa idéia no
capítulo 7, quando trataremos de proposições e recomendações para a montagem de um plano
estratégico para a Área Central.

Áreas de Intervenção e Projetos Estratégicos
No PRE-Sé, além desse conjunto de instrumentos do tipo zoneamento básico, especial e
especíﬁco, que acaba reaﬁrmando a tendência anterior de ﬂexibilização dos instrumentos
reguladores, abrindo possibilidade, nas zonas de operações urbanas, da elaboração de uma
lei negociada com os agentes e instituições privadas, que se sobrepõe ao zoneamento básico,
existem mais dois tipos de instrumentos, que dependem mais diretamente das iniciativas
do setor público – as Áreas de Intervenção Urbana – AIUs e os Projetos Estratégicos de
Intervenção Urbana – PEIU.
As AIUs e os PEIUs são caracterizados por um perímetro delimitado e um programa de
atuação. Alguns desses já se encontram em andamento, ou seja, aqueles PEIUs elaborados
como projetos estratégicos – 2006, em um horizonte de curto prazo, projetos formulados no
início da gestão Marta Suplicy (2001-2004) e outros elaborados ao longo da gestão e incluídos
no PREs em 2004.
As AIUs, deﬁnidas através da delimitação de um perímetro de intervenção e da ﬁxação de
objetivos e diretrizes urbanísticas, apresentam um campo mais promissor, não obstante
o quadro confuso ainda existente. Há necessidade de concluir o processo de revisão e
consolidação do Plano, em curso, para que se tenha uma perspectiva clara de intervenção
coordenada por planos urbanísticos especíﬁcos que contenham um projeto em nível de
desenho urbano. Não devemos, entretanto, alimentar muita expectativa, pois no passado, no
período 1965-80, esses projetos não descolaram da prancheta para a realidade.
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Algumas dessas áreas apresentam um programa pouco claro ou amadurecido, como são os
casos das AIU-01 – Vila Buarque (vide Art. 35) e o AIU-02 – Glicério, que tenta se articular com
o projeto do PRIH – Perímetro de Reabilitação Integrada do Habitat da área de HIS do Glicério
com o Parque Dom Pedro II, e com o Programa de Reabilitação da Área Central (Ação Centro
– PMSP/BID), além de um conjunto de ações pontuais ou lineares em edifícios e ruas em torno
do Mercado Municipal. O que acaba revelando o quadro precário e improvisado da prática
urbanística, que procura pular etapas, atuando através de projetos pontuais sem estarem
amarrados a um plano urbanístico claramente delineado. A AIU-02 – Glicério – Parque Dom
Pedro II – Sé deverá ser revista e melhor articulada, compondo na verdade um conjunto de
AIUs menores, a serem melhor explicitadas. Da mesma forma, recuperar os projetos urbanos
delineados ou elaborados preliminarmente: Projeto Cura Brás-Bresser (1975-80), Projeto SéParque Dom Pedro II – Brás (1981) e Projeto do Parque Dom Pedro e entorno (1992).
Outras, como a AIU-03 – Santa Iﬁgênia, apresentam um programa mais desenvolvido e como
um projeto oportuno, portanto estratégico e prioritário, que “tem por objetivo a reurbanização
de Santa Iﬁgênia, por meio de projeto de desenho urbano” (Art.35 ou p.40 do PRE-Sé). Nessa
área já vem ocorrendo um conjunto de projetos setoriais de transporte – Integração Centro
e Linha 4 do Metrô, da esfera metropolitana-estadual, além do Programa Monumenta, com
a participação do Ministério da Cultura, o Estado e do Município, que tem por objetivo uma
atuação focada em bens culturais importantes da região da Luz, visando institucionalizar um
processo de preservação do patrimônio cultural de forma contínua ao longo do tempo. Aliás,
o Programa conta com parte de recursos ﬁnanceiros e acompanhamento técnico da Unesco,
e visa produzir uma efeito multiplicador, ou seja, instituir um processo sistematizado de
preservação do patrimônio arquitetônico e cultural.
O AIU-04 que pretende reabilitar o Pari e o Brás, “por meio da criação de um parque público na
área lindeira à nova ligação viária entre a Rua Bresser e a Rua João Teodoro, desde o Largo
da Concórdia até a Rua Djalma Dutra” (Art. 35 ou p.41 do PRE-Sé), ou seja, procura uma
atuação integrada a partir de uma intervenção viária. Apesar de objetiva e clara, a abrangência
da área de intervenção é muito limitada para desencadear um plano urbanístico que dê conta
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da reabilitação desses dois bairros históricos. Caberia apontar aqui uma contradição, ou seja,
a AIU fazer parte do Plano Regional da Subprefeitura da Sé, mas se localizar no território
da Subprefeitura da Mooca. Contradição que já havíamos nos referido antes, quando da
transferência dos distritos do Pari e Brás para perímetro político-administrativo da antiga ARs
Mooca, atual Subprefeitura, sem qualquer justiﬁcativa técnica.
Dos PEIUs propostos existem diferentes estágios de amadurecimento de propostas desde
projetos, como o PEIU-01 que engloba o Programa Monumenta que, na verdade, reuniu um
conjunto de intervenções de reabilitação arquitetônica que o Departamento do Patrimônio
Histórico Municipal (DPH) já tinha proposto há pelo menos dez anos, e somente recentemente
conseguiu obter os recursos ﬁnanceiros necessários, através do programa idealizado pela
Unesco. Nesse mesmo projeto procura-se incluir um Plano de Reabilitação Integrada do
Habitat, ou seja, um programa habitacional esboçado no Plano de Habitação, o que signiﬁca
ter havido um empenho para atuações integradas que poderão, como o passar do tempo, ser
traduzidas em práticas urbanísticas efetivas.
Outros como, o PEIU-03 – parque linear junto à ferrovia no Bom Retiro – e o PEIU-04 – Praça
da Bandeira –, que está focado na melhoria das áreas de pedestres, entre Ladeira da Memória
e a Câmara Municipal, combinado com a construção de um piscinão programado para área do
atual Terminal Bandeira, apresentam-se como propostas pontuais, relevantes, porém não são,
ainda, caracterizadas como estratégicas, prioritárias e integradas a um processo urbanístico de
(re)qualiﬁcação mais consciente.
Como vimos ao longo da nossa pesquisa, acompanhando a discussão e o processo de
elaboração de um novo plano diretor para São Paulo, desde 1999, podemos aﬁrmar que
apesar da riqueza de proposições do PREs Sé e Mooca, haverá de ser feita uma revisão
estrutural profunda no PDE-2002-2010 e nos seus desdobramentos, objetivando a depurar e
aperfeiçoar o conjunto de instrumentos legais neles propostos, para que possamos contar com
um processo institucionalizado de planejamento urbano o mais claro, transparente e objetivo
possível. A necessidade de um realinhamento dos planos e dos sistemas de gestão entre as
esferas municipal e metropolitana, torna-se mais que evidente.
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Integração centro : ferrovias e metrô
(em obras, 1998-2004)

Plano Integrado de Transportes Urbanos
Pitu-2000-20 -

Plano Diretor Estratégico
PDE - 2002-12, retomada dos planos globais, depois das
tentativas de 1985, 1988 (PD-88, aprovado por decurso de
prazo) e 1992. Persistem indeﬁnições quanto à integração
de atuações metropolitanas e municipais.

PDE-2002: Novas Operações Urbanas e Projetos
Estratégicos

ILUSTR. 4.3.1
PLANOS, PROJETOS E
LEIS URBANÍSTICAS
EM FASE DE ATUALIZAÇÃO
Situação em 2004
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Legislação Especial Operação Urbana Centro: em vigor,
desde 1997, mas que deverá ser revista, em 2006.

Plano Diretor Estratégico - 2002-12 :
Operações Urbanas e Projetos Estratégicos/ Propostos
ou em andamento.
Revisão prevista para 2006.
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ILUSTR. 4.3.2
PLANOS E
OPERAÇÕES URBANAS
Em fase de atualização
Situação em 2004

PLANOS E PROJETOS AUSENTES

ILUSTR. 4.6.1
PRE-SÉ-2004:
OPERAÇÕES URBANAS,
AIUs e PEIUs

PRE-Sé-2004-12, revisão em 2006
Quadro institucional e administrativo terá que ser atualizado e compatibilizado com o planejamento metropolitano.
4. NOVOS INSTRUMENTOS DE ORDENAMENTO TERRITORIAL

215

4.7. Programas habitacionais: em busca de uma atuação integrada
Os programas habitacionais mais recentes, que atualmente atuam sobre a região central da
Cidade, são basicamente três: 1) Programa de Arrendamento Residencial –PAR, que é uma
linha de ﬁnanciamento, a juros baixo, coordenado pela Caixa Econômica Federal; 2) Programa
de Atuação em Cortiço – PAC, coordenado pela Cia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
- CDHU, do governo estadual; e 3) Programa Morar no Centro da Secretaria Municipal de
Habitação e Desenvolvimento Urbano – SEHAB, do Município de São Paulo.
As esferas estaduais e municipais desenvolvem programas voltados preferencialmente a
populações de baixa renda, entre 1 e 6 salários mínimos. A região central, principalmente os
bairros que possuem alta concentração de cortiços e moradias precárias, vem recebendo a
maior atenção desses programas desde o ano 2000. O PAR, programa de ﬁnanciamento
federal, embora exista há quase dez anos, somente bem recentemente vem sendo utilizado
pela Prefeitura.

O programa de Atuação em Cortiços – PAC
O PAC, do CDHU, idealizado no início da primeira gestão Covas no governo estadual (199598), utiliza-se dos recursos disponíveis para investimento em habitação popular, em bairros
centrais41, porém somente recentemente, a partir da reestruturação do Programa, em 1998,
com as negociações com o BID, passou-se a direcionar investimentos para a produção de
moradias voltadas, especialmente, para a população moradora de cortiços dos bairros centrais.
Embora tenha sido instituído legalmente, por decreto estadual, em 1998, e já ter realizado
algumas experiências-piloto, somente foi “efetivamente implantado em junho de 2002, com
a assinatura do Contrato de Empréstimos com o Banco Interamericano de Desenvolvimento
– BID, no valor total de 70 milhões de dólares”. (CDHU: 2002, p. 4)
41. A maior parte destes recursos, utilizados pelo CDHU,
continua sendo empregada em conjuntos habitacionais,

Esse programa tem como meta a construção de 5.000 moradias, em um prazo de 4 anos, entre

localizados na periferia da RMSP.

2002 e 2005, e já é possível veriﬁcar alguns desses empreendimentos sendo realizados, em
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lotes vagos ou demolidos, nos bairros centrais, como Brás e Pari. Geralmente, são prédios de
10 a 14 pavimentos, com apartamentos com área aproximada entre 35 e 45 m2. O programa
conta com um levantamento cadastral e uma pesquisa socioeconômica realizada em parceria
com a Fundação Seade, que tem uma abrangência de 13 distritos centrais, que envolve 44 km2,
onde residem 516.000 habitantes, sendo 391.800 na área de intervenção propriamente dita.
A Seade dividiu a área de intervenção em 9 Setores Básicos de Intervenção (SBI) e suas
respectivas áreas de inﬂuência, tendo resultado, num universo pesquisado de 61.006
endereços, a presença de 1.648 ediﬁcações encortiçadas, distribuídas conforme a tabela
abaixo:
SETORES BÁSICOS DE INTERVENÇÃO - PAC
Nº de
Setor
Pop. Total
Cortiços
B. Funda / B.Retiro
29.283
146
Bela Vista
37,499
323
Belém
23.769
177
Brás
14.893
128
Cambuci
19.280
163
Liberdade
41.309
331
Mooca
48.050
111
Pari
12.447
146
Santa Cecília
32.899
123
Totais
259.429
1.648

Nº de
Domicílios
1.414
3.158
1.504
1.327
1.111
2.999
751
1.023
1.437
14.724

Nº de
Moradores
3.624
7.896
3.321
2.798
2.960
7.292
2.096
2.776
3.214
35.977

Fonte: IBGE/ Seade – 2000

Estes 9 Setores correspondem às áreas mais degradadas dos bairros centrais, cuja perda de
população, entre 1991 e 2000, tem sido signiﬁcativa. Há alguns com perdas que variam de 19
a 32%, como os distritos do Pari (32%), Brás (27%), Barra Funda/ Bom Retiro (26%), Belém
(23%), Cambuci (23%) e Liberdade (19%), e, outros, com perdas menos acentuadas: Mooca
(12%), Bela Vista (12%) e Santa Cecília (17%). Nestes três últimos é visível a implantação
de novos edifícios de apartamentos, voltados para classe média, que podem ter tido um peso
decisivo na queda menos acentuada da população.42

42. Além dessa população encortiçada, existem
aproximadamente 10.000 pessoas em situação de
rua – moradores de rua – sendo que mais de 80%
no centro e bairros centrais. Estima-se que mais da
metade utiliza os albergues. Há diversas associações
não-governamentais que fornecem algum tipo de apoio
a esses moradores, mas não há um planejamento
adequado da rede de albergues e um programa que
equacione o problema.
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A pesquisa e análise realizadas nesses 10 distritos, que possuem um maior número de
habitantes morando em cortiços, ou seja 35.977 moradores, que correspondem a 13,8%
da população dos 9 setores priorizados, contribuem para se tenha uma base objetiva de
dados para subsidiar as atuações municipais e estaduais. As 5.000 habitações, previstas no
programa, darão para abrigar algo em torno de 20.000 pessoas ou o equivalente a 55% dessa
demanda.
O PAC atua, concretamente, de forma difusa e não integrado a planos urbanísticos de
(re)qualiﬁcação desses bairros históricos centrais, caracterizando-se com uma visão
estritamente setorial, isto é, a produção habitacional, vista como um empreendimento
imobiliário circunscrito ao lote, na mesma lógica de atuação do setor imobiliário, sem levar
em conta o redesenho urbano e a recomposição do tecido urbano de bairros históricos. Não
há discussão quanto aos padrões tipológicos e quanto ao ambiente urbano resultante da
combinação das antigas ediﬁcações com as novas. Aspecto que nas pesquisas acadêmicas
têm avançado muito, no campo da experimentação pontual que busca critérios para uma
atuação mais adequada, áreas históricas, mas parece que não existe comunicação entre
esse dois mundos – o da empresa pública e o da universidade. A CDHU tem procurado atuar
dentro de uma lógica de mercado, ou seja, de produzir o máximo pelo menor custo, garantindo
um bom lucro para atrair os empreiteiros, acostumados com a antiga escala de produção dos
grandes conjuntos habitacionais do passado e com a produção para as camadas de renda
média e alta, consideradas as melhores fatias do mercado.
A inexistência de planos urbanísticos amadurecidos e criteriosamente elaborados vem
se caracterizando como um déﬁcit crônico, ou seja, uma ausência de prática efetiva, que
acaba por estabelecer um processo híbrido de degradação-reconstrução, sem a garantia
da (re)qualiﬁcação urbana como resultado. Com o mesmo volume de recursos ﬁnanceiros e
humanos, mas com mais coordenação e integração dos órgãos públicos envolvidos, que são
fatores exigidos na montagem de planos urbanísticos especíﬁcos, certamente teríamos um
resultado melhor.
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Programa Morar no Centro
O Programa Morar no Centro da PMSP apresenta-se como um conjunto de programas
habitacionais voltados para os distritos centrais, cujo ponto de partida foi o Programa
Reconstruir o Centro, do início da Gestão Marta Suplicy (2001-2004), que estabeleceu um
conjunto de diretrizes gerais para pautar a atuação integrada dos diversos órgãos e secretarias
municipais na região central da Cidade, das quais Morar no Centro era uma das ênfases dessa
política. O objetivo era “contribuir para o repovoamento da área central , viabilizar moradia para
a população de baixa renda no centro e nos bairros vizinhos, reabilitar edifícios desocupados
para uso habitacional e melhorar a qualidade de vida dos moradores do centro. “ (apud Amadio:
2004, p.428, in AR-Sé/ Procentro, PMSP, 2001, p.29)
Para gerir o programa, a SEHAB montou uma Unidade de Gestão, constituída por integrantes
da Superintendência de Habitação Popular – HABI e COHAB-SP, que contou com convênio de
cooperação técnica com a França – “fundamental para a concepção e formatação de diversos
programas ..., especialmente a Locação Social e os PRIH. “ (SEHAB/ PMSP: 2004, p. 71) -,
além de convênio com a Agenzia Territoriale per la Casa de Turim, Itália.
A abrangência territorial do Programa Morar no Centro segue, em linhas gerais, o mesmo do PACCDHU, ou seja, engloba os 13 distritos centrais, sendo os 10 distritos centrais da ex-AR-Sé e
mais Belém e Mooca, a leste, e Barra Funda, a oeste. Os dados demográﬁcos dos últimos Censos
conﬁrmam a crescente redução populacional desses distritos, conforme demonstram o quadro abaixo:
Demograﬁa – 13 distritos centrais
Território
1980
1991
13 distritos
751.874
651.185
Município
8.493.226
9.646.185

2000
526.600
10.405.867

1980/91
- 1,30%
1,16%

1991/2000
-2,33%
0,85%

Fonte dos dados básicos FIBGE, com adaptação da Emplasa para os distritos de 1991

A redução de habitantes dessas áreas urbanas centrais deve-se a diversos fatores, que certamente
deverão merecer mais atenção quando da elaboração de futuros planos e projetos urbanos
especíﬁcos. Por ora, devemos considerar, a título de reﬂexão e como hipótese, três fatores principais:
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1) diminuição do número de membros por família;
2) evasão da área por perda de qualidade da habitabilidade do bairro e por ascensão
social;
3) ausência de programas e planos urbanísticos que façam frente à degradação
ambiental desses bairros e atraia novos moradores, pois até 2005 ainda são incipientes
ou em fase inicial de implantação de programas habitacionais e outras intervenções
setoriais para que se tenha alguma reversão desse quadro.
Porém, deve-se, também, considerar que o quadro de degradação ambiental desses bairros
tem como pano de fundo as mudanças estruturais nos novos padrões de emprego e renda,
associadas ao quadro socioeconômico excludente da metrópole pós-industrial, que vem se
conﬁgurando desde o início dos anos 80.
Como vimos antes, na proposição da Área de Intervenção Urbana - AIU-02 - Glicério, ﬁca
evidente a intenção de se integrar as ações que vêm sendo implementadas no Programa
Ação Centro, que conta com recursos do BID – da ordem de 100,4 milhões de dólares –, e de
contrapartida, da PMSP – de cerca de 67 milhões de dólares –, além do Programa Morar no
Centro, que tem aporte ﬁnanceiro mais modesto – sendo 19 milhões de dólares do BID e 9,6
milhões de dólares da PMSP –, isto é, quase seis vezes menor. Entretanto, essa forma de
atuação integrada apresenta-se mais como intenção, sem ﬁcar claro, ainda, como fazer e com
qual estrutura administrativa avançar na direção almejada. Deve-se reconhecer, no entanto,
que essa busca de atuação integrada no centro e bairros centrais pode ser um primeiro passo
para um processo a ser institucionalizado.
Para que tenhamos um panorama aproximado dos subprogramas e atuações especíﬁcas
que constam do Morar no Centro, apresentamos uma síntese, a seguir, das modalidades de
atendimento habitacional :
a) Locação Social, em prédios reformados ou novos;
b) Programa de Arrendamento Residencial – PAR, com recursos repassados pela Caixa
Econômica Federal - voltado para a população de 3 a 6 SM, com 180 meses de arrendamento,
no valor mensal de 0,7% do valor da unidade e com opção de compra após esse período;
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c) Bolsa Aluguel, aluguel subsidiado para famílias de 1 a 10 SM; Moradia Transitória, locação
de imóveis ou hotéis por um ano, renovável por mais um;
d) Programa de Intervenção em Cortiço, visando a reforma ou melhorias das instalações; e
e) PRIHs – Planos de Reabilitação Integrada do Habitat para ZEIS.
A essas modalidades dos programas foram propostos vários tipos de planos e projetos de
intervenções físicas, a saber:
1. Proposta de atuação integrada através do PRIH – Plano de Reabilitação Integrada
do Habitat, tendo sido propostos inicialmente para duas áreas piloto - PRIH-Luz e
PRIH-Glicério -, sendo que o primeiro foi tocado com prioridade e tendo sido realizados
os trabalhos iniciais de levantamentos e contatos com os moradores, através da
implantação do escritório-antena, espécie de laboratório de campo, e dado início à
elaboração de propostas de intervenção física. O segundo teve iniciado, somente, os
contatos preliminares, da denominada “etapa metodológica”
(SEHAB/PMSP: 2004, p.12).
2. Projetos Especiais: reabilitação do Edifício São Vito, iniciada com a desapropriação
e retirada dos moradores, em seguida, interrompida; e Requaliﬁcação da Foz do
Tamanduatei – Conjunto Habitacional Parque do Gato, obra de reassentamento de
moradores da extinta Favela do Gato, obra executada entre 2002 e 2004. Observase que tanto na atuação pontual do Edifício São Vito, quanto no projeto do Conjunto
Habitacional, pretendia-se dar a conotação de que se tratava de um conjunto de
intervenções articuladas, mas que, efetivamente, não se apresentavam claramente
delineadas por um projeto urbanístico-ambiental previamente elaborado e discutido
como os agentes públicos e privados envolvidos.
3. Reforma e Reconversão de Edifícios para habitação, incluindo o edifício do antigo
Hotel São Paulo, situado na esquina da rua São Francisco com início da Av. 23 de
Maio, que nos parece um localização e um edifício pouco apropriado para moradia.
4. Edifícios de Apartamentos, para locação social, tais como: o Bresser XIV - Edifício de 12
pavimentos e 120 unidades; o Metrô Belém – Edifício em 3 blocos, com 200 unidades;
e o Olaria (construído e ocupado) – Edifício em 3 blocos articulados com alturas
variáveis, com 5, 7 e 9 pavimentos, que contém 137 unidades. Esse último, localizado
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no Pari, foi de fato construído e apresenta interessante concepção volumétrica e boa
inserção urbana, porém já se veriﬁcam problemas de conservação e gestão do próprio
condomínio, o que exige o acompanhamento de assistentes sociais, visando dar
sustentabilidade ao longo do tempo, ou seja, será preciso avaliar como essa população
vai conseguir, progressivamente, melhorar a sua renda para manter e zelar pelo próprio
imóvel. E como será o comportamento de uma população arrendatária e mesclada com
uma outra que deverá, progressivamente, tornar-se proprietária dos imóveis.
5. Projetos através de concurso público: foram realizados dois concursos para ocupar
terrenos municipais dos projetos habitacionais – um na rua da Assembléia, junto ao
Viaduto Maria Paula e outro em terreno situado na rua Cônego Vicente Marinho,
na Barra Funda. Entre os três primeiros colocados, nos pareceu que o 3º lugar, do
escritório Viglecca Associados, a nosso ver, é o mais interessante. Resta saber porque
não se iniciou a construção de tais projetos. Esses concursos podem ser relevantes
para uma produção experimental, em busca de novas referências de espaços
habitacionais, que necessitam ser devidamente implantados e avaliados pelo poder
público ou órgão promotor, para que tenha um processo de aprimoramento continuado,
tanto do ponto de vista da solução espacial quanto do sistema de gestão ao longo
do tempo. Mais uma vez devemos destacar a importância de continuidade políticoadministrativa para a criação de uma cultura urbanística de realização.
Portanto, temos até aqui somente um balanço preliminar das experiências iniciais do Programa
Morar no Centro, divulgadas pela SEHAB/PMSP, em 2004. Nesta publicação são apresentados
os seus principais objetivos : a) melhorar as condições de vida dos moradores do centro; b)
viabilizar moradia adequada para pessoas que moram ou trabalham na região; e c) evitar o
processo de expulsão da população mais pobre, que muitas vezes ocorre em políticas de
reabilitação de centros urbanos.
A partir desses objetivos enunciados e do exame daquilo que foi iniciado e realizado, pode-se
aferir que a política urbana implícita no Programa é centrada na idéia de resolver o problema
da moradia precária desde o próprio local onde se encontra, ou seja, atender a uma demanda
por Habitação de Interesse Social – HIS, que foi exaustivamente inventariada e sinalizada
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nos PREs como Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS. Não obstante a seriedade de
propósitos, evidencia-se aqui uma visão dogmática e idealizada, uma vez que não comparece
ou, quando comparece, é dado pouco destaque à idéia de reabilitação do habitat desses
bairros centrais para padrões diversiﬁcados de níveis de renda, especialmente os segmentos
de renda média, que há muito tempo habitam esses bairros e que resistem ou insistem em
permanecer em suas moradias, as quais necessitariam, também, de programas especiais
para a sua reforma e melhoria. O mesmo poderíamos dizer em relação à produção de novas
moradias na faixa chamada Habitação de Mercado Popular – HMP, de 6 a 16 salários mínimos,
que foi, também, tratado com pouca ênfase. E claro que, para que isso aconteça de forma
sistemática e coordenada, há a necessidade de planos urbanísticos presentes, como fator
determinante de uma atuação de fato integrada. Persiste, ainda, uma espécie de tabu cultural,
ou seja, a cultura da negação do urbanismo, como assinalou Ives Bruand tempos atrás.
Na suas principais diretrizes gerais, o Programa apresentava interessante sinalização de rumos
a serem perseguidos, mas que nem sempre as atuações concretas lograram seguir, como
já apontamos antes, apesar da sua necessidade latente: a) priorizar a reforma de prédios
vazios; b) combinar soluções habitacionais com iniciativas de geração de renda; e c) buscar a
diversidade social nos bairros centrais.
Porém, o principal desaﬁo para a sua implementação será integrar essa atuação, até aqui
“semi-integrada”, ou integrada parcialmente entre alguns órgãos municipais, na etapa até
estão já desenvolvida, a uma atuação articulada e integrada, mais ampla do ponto de vista
institucional, e mais efetiva do ponto de vista do desenho urbano, que seja a síntese dos
múltiplos programas, articulados em nível metropolitano e municipal. Esse poderá ser o
verdadeiro ﬁador do processo, que necessariamente será de longo prazo. Talvez esse tipo de
atuação somente seja possível após se completar a reestruturação institucional dos sistemas
de planejamento e gestão metropolitano e municipal e de uma reestruturação administrativa
com a criação de instâncias governamentais mais adequadas e facilitadoras dessa imensidão
de ações e atuações públicas demandadas de há muito tempo. Como os problemas
acumulados e pendentes do processo de degradação urbana não poderão esperar, o ideal é
que esses processos sigam simultaneamente.
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Programa Morar no Centro: projetos, concursos,
obras 2002-4

ILUSTR. 4.7.1
PROGRAMAS HABITACIONAIS:
Morar no Centro - Sehab/PMSP
PAC - CDHU
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Novos Edifícios Residenciais de 14 pavimentos, no Brás
Programa PAC-CDHU, 2005, desarticulado de planos e projetos urbanísticos.
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Quadro 4.1 - CIDADE METROPOLITANA DE SÃO PAULO – INSTITUCIONALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO URBANO
ÂMBITOS
ADMINISTRATIVOS

PLANOS
ANTERIORES

LEIS E PLANOS
VIGENTES

PENDÊNCIAS
(ou em elaboração)

OBSERVAÇÕES

ESTATUTO DA CIDADE
(2001)

Projeto de Lei Nº 3.460
(2004) ESTATUTO
METROPOLITANO ou
Lei do Planejamento
Regional e
Metropolitano

- em discussão no
Congresso Nacional

ESTADUAL
(metropolitano)

PMDI – 1970
PMGSP -1994-2004
(não instituído por lei)

SPAM – Sistema de
Planejamento e Adm.
Metropolitano

Projeto de Lei
Complementar nº 6
(2005), Reorganização
da Região Metrop. de
São Paulo - RMSP

- em discussão na
Assembléia Estadual

MUNICIPAL

PDDI -1971
PD-1988

PDE- 2002
PREs - 2004

Leis Especíﬁcas das
Novas Operações
Urbanas

- Revisão prevista para
2006

REFORMA
POLÍTICOADMINISTRATIVA
(Federal, Estadual,
Municipal)

Estrutura Implantada a
partir do GEGRAN-1967
e da Lei Complementar
14 de 1973
SPAM – Sistema de
Planejamento e Adm.
Metropolitano

PDE – 2002
Subprefeitura
e Conselho de
Representantes
- Sistema de
Planejamento

Reforma Administrativa
mais Ampla
Revisão do Sistema
de Planejamento
Metropolitano e
Municipal

- quadro incompleto:
as Subprefeituras e
seus Conselhos de
Representantes foram
parcialmente instituídos
- Revisão 2006

FEDERAL
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