7. PROPOSIÇÕES E RECOMENDAÇÕES PARA
PLANOS E PROJETOS URBANOS

PLANOS E PROJETOS AUSENTES

7. Proposições e recomendações para planos e projetos urbanos
Neste capítulo, explicitaremos algumas proposições e recomendações que surgiram ao longo
da nossa pesquisa e que consideramos oportunas e relevantes para a colocação de uma
perspectiva futura para a estruturação e aceleração do processo de requaliﬁcação urbana da
Região Central da cidade-metropolitana de São Paulo. Não obstante a amplitude e complexidade
dos temas até aqui tratados, consideramos importante a viabilização da institucionalização da
prática de planos e projetos urbanos especíﬁcos, que, acreditamos, seja a única maneira de
superar a ausência de uma cultura de realizações no campo do projeto urbano.
Para que a prática urbanística seja institucionalizada, de fato, constatamos a necessidade de
três pré-condições:
1) A urgente necessidade de conclusão do processo de reinstitucionalização do
planejamento e gestão urbana em âmbito nacional, metropolitano e municipal – que
depende da aprovação e implementação do projeto de lei do denominado Estatuto da
Metrópole, pelo Congresso Nacional, o qual deverá disciplinar o planejamento regional
e metropolitano, além da aprovação e implementação do projeto de Lei Complementar
Estadual nº 6, que regulamenta o sistema de planejamento e gestão de âmbito
metropolitano, pela Assembléia Legislativa;
2) A implantação de um sistema de organização territorial e político-administrativo, que
parte de “unidades homogêneas” que compõem cada distrito e sirva de base para o
gerenciamento do planejamento e da gestão de âmbito local ao metropolitano; e
3) Um plano estratégico para estruturar e dar mais consistência ao processo de
requaliﬁcação-renovação urbana da Região Central, Centro e Bairros Centrais.
A primeira pré-condição depende do desenvolvimento do processo político-legislativo
e da mobilização da sociedade através das suas instituições representativas, ou seja,
da compreensão da importância que a questão do desenvolvimento físico-territorial tem
no processo de desenvolvimento econômico e social do País. Portanto, a aprovação e
institucionalização do sistema de planejamento e gestão urbana representa uma pendência de
pelo menos 15 anos, de 1990 para cá, e esperamos que seja resolvida o mais breve possível.
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Quanto às outras duas pré-condições, avançaremos em proposições e recomendações como
uma contribuição à reﬂexão sobre os desaﬁos colocados ao processo de requaliﬁcaçãorenovação, tendo em vista a necessidade de se estabelecer um plano estratégico para conduzir
o processo de reconstrução e requaliﬁcação da região central de São Paulo, adequando-a aos
novos papéis que a metrópole vem agregando, reabilitando ediﬁcações e espaços públicos
reveladores da memória urbana e, ao mesmo tempo, buscando a requaliﬁcação ambiental.
Para isso, será necessário identiﬁcar um conjunto de planos e projetos urbanos especíﬁcos que
devem fazer parte de tal plano.

7.1. Mapeamento ambiental: situação atual da Área Central
Em paralelo à investigação sobre o planejamento e atuação do poder público através de
planos e projetos, realizamos duas incursões para investigação de campo, com o objetivo
de realizarmos um mapeamento do atual estágio de degradação e recuperação do Centro e
Região Central da cidade-metropolitana de São Paulo.
Através de percursos de automóvel e, principalmente, à pé, realizamos alguns registros
fotográﬁcos para retratar a paisagem urbana, nos seus aspectos macro e microambientais
vivenciados por um habitante ou visitante dos espaços urbanos centrais, tendo-se a percepção
mais direta do atual estágio de degradação do ambiente urbano, que continua necessitando de
uma atuação coordenada e integrada das diferentes esferas de governo.
Estes mapeamentos, além de contribuir para a reﬂexão sobre os programas e projetos
já implementados ou não, entre 1970 e 2000, foram fundamentais para a formulação da
proposição de uma divisão territorial-administrativa, a partir de parcelas menores do tecido
urbano, bem como para a formulação de uma proposta preliminar de um plano estratégico que
serão apresentadas nos item 7.2 e 7.3.
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Mapeamento macroambiental
O primeiro levantamento, denominado mapeamento macroambiental, foi realizado em 2001
e sintetizado na ILUSTR. 7.1, permitindo visualizar os grandes eixos de degradação urbana
associados à própria infra-estrutura de transportes:
a) eixos viários, de tráfego intenso, tanto aqueles em que predominam o trânsito de caminhões
com carga – Avenidas Marginais e do Estado –, quanto as grandes interligações viárias do
transporte individual, e também os corredores de ônibus de alta densidade;
b) os eixos ferroviários – trilhos das antigas Sorocabana, na direção noroeste, e SantosJundiaí, a sudeste, bem como o eixo da antiga Central do Brasil, no rumo leste –, que
tangenciam a Área Central, atravessando os bairros da Mooca, Brás, Bom Retiro e Barra
Funda, apresentam-se hoje como articuladores de uma vasta área de obsolescência
funcional, representada pela desativação de antigas instalações industriais, intercaladas
por ediﬁcações residenciais bastante degradadas;
c) os nós de transportes, que são os pontos de alta concentração de oferta de transporte
coletivo, por ônibus, trens e metrô que se entrelaçam nas estações centrais e nos grandes
terminais de ônibus, ainda remanescentes mesmo depois da inauguração das linhas NorteSul e Leste-Oeste do metrô, constituindo-se em verdadeiros nós de mobilidade metropolitana.
Estes nós, representados por ﬂuxos de pessoas durante o dia e a noite, apresentam sinais
de degradação ambiental, na maioria das vezes, associados à alta concentração de comércio
informal que ocupa as calçadas e praças públicas, reﬂetindo um padrão de urbanidade
bastante precário e que tem íntima relação com a extensa periferia ou bolsões de baixos
padrões, onde moram grandes parcelas da população da Cidade.
Os nós de transporte coletivo estão articulados, em geral, com as antigas centralidades
urbanas, que oferecem comércio, serviços e equipamentos públicos à população dos bairros
mais distantes e que deveriam merecer a atenção das autoridades públicas.
A degradação urbana veriﬁcada em muitas localidades centrais, especialmente aquelas que
abrigam nós de transportes coletivos, acaba por espelhar a precarização das condições
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de trabalho e a estratégias de sobrevivência da população de baixa renda, como também
expressa a baixa qualidade de gestão desses espaços públicos, ao longo dos anos 80 e 90.
Entre estes nós metropolitanos, altamente signiﬁcativos em termos de mobilidade urbana
quanto pela precariedade e avançado grau de abandono dos espaços urbanos do seu entorno,
destacamos:
1. Estação da Luz – cruzamento do eixo ferroviário e a ligação viária norte-sul, formada
pela Avenida Prestes Maia e demais vias;
2. Estação Armênia (antiga Ponte Pequena), cruzamento do metrô com a Av. do Estado
que, margeia o rio Tamanduatéi, em cujo entorno possui um grande volume de linhas
de ônibus, cuja maior parte se articula com o setor nordeste de São Paulo e a cidade
de Guarulhos;
3. O Parque Dom Pedro II, que abriga um grande terminal de ônibus, que já fora maior
no passado, está envolvido por um complexo de viadutos e de entrelaçamentos de
vias: Radial Leste, ligação expressa Leste-Oeste e eixo Tamanduateí-Avenida do
Estado;
4. Estações ferroviárias do Brás e Roosevelt, junto ao Largo da Concórdia, conectadas à
Estação Brás do metrô; e
5. Praça da Bandeira e entorno, situada no vértice do “sistema Y” da ligação diametral
norte-sul, com terminal de ônibus conectado por passarelas a três setores do centro,
de cotas mais elevadas – Largo de São Francisco-Centro Velho, Ladeira da MemóriaCentro Novo e Rua Maria Paula-Bela Vista.
As intervenções recentes, ou seja, desde a entrada em operação das primeiras linhas de metrô
e o processo de modernização das ferrovias (PITU-2000-20), vêm revelando um forte papel
indutor de transformação urbana por meio dos equipamentos de transporte, como os terminais
de ônibus bem equipados, estações metroviárias e ferroviárias. Portanto, qualquer plano que
pretenda o enfrentamento e aceleração do processo de requaliﬁcação urbana não poderá
deixar de considerar esses grandes eixos e nós metropolitanos de degradação ambiental (vide
ILUSTR. 7.1, com pontos relevantes e estratégicos).
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Os eixos viário-rodoviários, que atravessam a cidade, têm na intensiﬁcação do volume
de tráfego um forte fator de degradação da qualidade de vida urbana. No âmbito local:
pela afetação da qualidade ambiental decorrente de poluição sonora e da diﬁculdade
para o deslocamento do pedestre. No âmbito da cidade como um todo: pelos grandes
congestionamentos, que afeta o cotidiano de toda a população. A solução de médio e longo
prazo depende de uma nova hierarquização viária que somente será possível quando
estiver completada a implantação do Rodoanel e melhorias no transporte coletivo, mas cuja
recuperação ambiental deverá ser programada através de projetos urbanos sincronizados com
as intervenções nos sistemas de transportes. A idéia do tratamento paisagístico, apontada no
PDE-2002, “Caminhos Verdes”, deverá ser perseguida de forma sistemática no longo prazo.
A partir do mapeamento macroambiental, analisamos, preliminarmente, os eixos e os nós de
degradação ambiental mais intensa e cujos impactos negativos terão que ser neutralizados ou
minimizados. Por sua vez, os projetos de reabilitação e recuperação urbano-ambiental deverão
levar em consideração a potencialidade dos investimentos em infra-estrutura de transporte
sobre trilhos e os locais de integração com o sistema de ônibus. Porém, mais que melhoria
dos equipamentos de transportes há que se recuperar a paisagem urbana de forma extensiva,
especialmente nos bairros históricos centrais.
Com base no mapa da ILUSTR. 7.1, percebemos que as áreas mais degradadas se encontram
cortadas por esses eixos de transportes (viário-ferroviários) junto aos grandes nós de transportes
coletivos, enquanto os tecidos urbanos representados por áreas menos interceptadas pelas
grandes rotas de transporte oferecem melhor potencial de habitabilidade. Algumas dessas áreas,
na realidade, já apresentam um processo de intensiﬁcação de uso do solo, através da produção
habitacional para a classe média – Santa Cecília, Consolação, Bela Vista, Liberdade e Cambuci.
Outras apresentam uma ocupação mais horizontal, especialmente, aquelas situadas nos terrenos
planos de várzea do rio Tietê, como o Bairro do Pari e boa parte do Bom Retiro e Barra Funda.
Do ponto de vista da degradação ambiental produzida pelas grandes rotas de transporte,
certamente o Bairro do Brás e as áreas junto ao eixo Tamanduateí-Avenida do Estado (trecho
da Mooca e Cambuci) foram as mais afetadas. O Brás foi seccionado por dois eixos ferroviários
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(antigas Santos-Jundiaí e Central do Brasil) e pelas vias radiais – Avenidas Rangel PestanaCelso Garcia e Radial Leste. Este bairro, juntamente com o Parque Dom Pedro II, abrigou e
abriga os maiores nós de transportes, que são responsáveis por todos os deslocamentos da
região leste da Cidade, a mais populosa, além da articulação com outras regiões densamente
povoadas da RMSP: o ABC, Guarulhos e municípios da região leste.
Através de levantamento fotográﬁco é possível veriﬁcar os aspectos evidentes da degradação
ambiental, mesclados com sinais de reabilitações arquitetônicas difusas nos Campos Elíseos
e Mooca (ILUSTR. 7.3 e 7.4). A ausência de um controle sobre a paisagem urbana é evidente
nos fragmentos e nas vistas panorâmicas (ILUSTR. 7.1, fotos 1, 2 e 3). Há de se notar,
entretanto, exemplos de trechos ou imagens que revelam uma qualidade ambiental presente
(ILUSTR. 7.5, fotos 12,13 e 14) na transição dos espaços públicos entre a Praça João Mendes
e o Largo da Liberdade. Portanto, as ações pontuais em monumentos arquitetônicos isolados
e a simples recuperação de fachadas, se forem coordenadas de modo sistemático, terão um
impacto maior no processo de requaliﬁcação dos ambientes urbanos centrais.
O Bairro da Liberdade, apesar de cortado pela ligação Leste-Oeste – com avenida
expressa rebaixada –, sofreu pouco impacto dos eixos e nós de transportes metropolitanos.
Apresenta uma vitalidade e uma identidade marcante como bairro oriental, o que signiﬁca
que intervenções bem simples, do tipo recuperação e conservação de fachadas e espaços
públicos, em determinados casos, podem ser suﬁcientes para garantir um ambiente urbano de
qualidade.

Mapeamento microambiental
Os aspectos relevantes da paisagem urbana no seu aspecto microambiental, através de
contatos constantes ao longo de três anos e alguns registros fotográﬁcos em 2003, evidenciam
a ausência de um padrão satisfatório de gestão dos espaços públicos. Não obstante o grande
número de intervenções reestruturadoras e revitalizadoras nesses espaços urbanos centrais,
ao longo dos anos 70, que resultaram em reformas de praças e da implantação dos Calçadões,
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A diﬁculdade de gerir o uso e a apropriação dos espaços públicos pelo comércio ambulante e
pelo número excessivo números de bancas de jornal e outras variedades, como livreiros, venda
de discos, etc, sem qualquer padrão e critério razoável de posicionamento, tem contribuído
para a desvalorização do ambiente urbano (ILUSTR. 7.6 e 7.6a ).
A falta de zelo e conservação básica dos pisos, mobiliário e vegetação, reﬂete a nítida ausência
de padrões urbanos adequados, evidenciando, também, a falta de coordenação, ou mesmo de
deﬁnição de quem é o responsável, ou seja, a Prefeitura não está adequadamente aparelhada
e proﬁssionalizada para fornecer um padrão satisfatório de serviços de manutenção e
conservação dos elementos que compõem os espaços públicos. Assim, mesmo as melhorias já
realizadas se perdem rapidamente pela falta de um serviço regular de conservação.
Veriﬁca-se, em cada pedaço do Centro, vestígios de mobiliário urbano de diferentes padrões e
gestões, ou seja, é possível perceber a descontinuidade político-administrativa e a falta de um
padrão de serviço público através desses fragmentos da paisagem. Isso pode ser percebido
desde os locais mais centrais e históricos, diante de monumentos arquitetônicos relevantes,
como no entorno da Estação Júlio Prestes, quanto nos eixos viários de ligação do Centro
com o Brás e região leste. Descaso que vai do piso esburacado ao paisagismo descuidado
dos canteiros centrais das vias, às ediﬁcações abusivas de várias épocas e ao excesso de
publicidade sobre as ediﬁcações ou invadindo os espaços públicos. (ILUSTR. 7.7)
Essas observações sobre os aspectos de degradação macro e microambiental servem para
chamar a atenção da necessidade de intervenções de reordenamento de grande porte e extensivo,
além de atuação sistêmica de pequeno porte. Existe, portanto, um grande déﬁcit de gestão, que se
sobrepõe à ausência de projetos urbanos estruturadores, que demandam grandes investimentos.
Essa exigência de aperfeiçoamento gerencial-administrativo deveria ser cobrada por todo e
qualquer cidadão que paga seus impostos em dia, uma vez que é obrigação dos gestores melhorar
a qualidade dos serviços públicos. Entretanto, no caso especíﬁco de São Paulo, esta cobrança
efetiva da população necessita ser sistematizada em forma de representação eﬁcaz, o que deveria
ser um dos principais objetivos do Conselho de Representantes em processo de implantação. O
aumento da cobrança exigiria do poder público a montagem de um sistema de trabalho altamente
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proﬁssionalizado, para cuidar, adequadamente, de cada elemento que compõe a paisagem urbana.
Pode-se concluir, então, que boa parte da degradação ambiental, presente nesses espaços
urbanos centrais, é decorrente deste afrouxamento ou baixa proﬁssionalização da máquina
pública paulistana. Parodiando o senador Franco Montoro, vinte anos depois, é realmente no
município que o cidadão vive e trabalha, e deve-se acrescentar que é através da qualidade dos
espaços públicos das nossas cidades que se pode avaliar o administrador público.
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ILUSTR. 7.1
CENTRO E BAIRROS CENTRAIS
MAPEAMENTO MACROAMBIENTAL - EIXOS E NÓS DE DEGRADAÇÃO
fotos e observações de 1 a 14 (2000 e 3001)
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1. O eixo formado pela Avenida do Estado e o Rio Tamanduateí, no trecho que vai do
Rio Tietê até o bairro do Ipiranga, revela uma paisagem bastante árida e um ambiente urbano inóspito. A intensiﬁcação do tráfego viário e a redução das calçadas dos
pedestres a favor da circulação de veículos contribuíram para a eliminação de árvores,
desﬁgurando a paisagem (antigo eixo verde) que se integrava com a Avenida D. Pedro
II, até o Museu do Ipiranga. Suas áreas adjacentes, historicamente, foram destinadas a
usos menos valorizados (fábricas, pátios ferroviários, armazéns e residências operárias
ou populares), em decorrência das tradicionais inundações. Este eixo, juntamente com
o Parque D. Pedro II, deve ser pensado como um grande eixo ordenador do espaço
urbano a ser redeﬁnido e requaliﬁcado.

1 - Tamanduateí visto da estação Armênia em direção ao parque D.
Pedro II (2001)
2. Vista da Avenida do Estado, junto ao Mercado Municipal, revela outro aspecto
marcante da degradação da paisagem urbana: pouco ou nenhum rigor com a estética
urbana - edifício de garagem e viaduto interferem negativamente, diﬁcultando a leitura
do centro histórico com seus edifícios simbólicos ou representativos.

2 - Vista do Mercado Municipal para a Sé (2001)
3. Conjunto de ediﬁcações históricas, na Avenida Liberdade, revela o desleixo da forma
de colocação de anúncios e letreiros, bem como o péssimo estado de conservação.
Esta situação, comum em diversos espaços públicos das áreas centrais, traduz a
ausência de política pública eﬁcaz.

ILUSTR. 7.2

3 - Av. Liberdade: arquitetura eclética e publcidades (2001)
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MAPEAMENTO MACROAMBIENTAL
PAISAGEM URBANA E DEGRADAÇÃO AMBIENTAL - 2001
Observações da paisagem urbana, destacando alguns aspectos do atual estágio de degradação das áreas centrais:
EIXO TAMANDUTEÍ - AV. DO ESTADO/ PQ. D. PEDRO II
DEGRADAÇÃO/ RECUPERAÇÃO AMBIENTAL
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4. Estação Júlio Prestes e seu entorno: intervenção
pontual x paisagem e ambiente urbano degradados.
Observamos ausência de preocupação com a estética
urbana em ediﬁcações produzidas nos anos 50 e 60, no
entorno da Estação. Veriﬁca-se que não houve nenhum
compromisso com a qualidade do espaço urbano por
parte desses empreendedores imobiliários.

4 - Estação Júlio Prestes (2000)
5. Área do entorno da Sala São Paulo (obra de reconversão da Estação Júlio Prestes - 1999/2000), onde há
um conjunto de quadras com tipologia edilícia relativamente homogênea, com predominância de hotéis e atividades relacionadas à antiga rodoviária . A área aguarda
um programa e/ou plano urbanístico para inserir-se no
processo de requaliﬁcação. Há necessidade de planos
urbanísticos especíﬁcos.

7 - Casarão preservado, Campos Elíseos (2000)

5 - Rua Helvetia, área da Estação Júlio Prestes (2000)
6 e 7. Campos Elíseos: exemplo de reediﬁcação combinada com reabilitação de ediﬁcação histórica, realizada
pela empresa Porto Seguro. Pode ser uma referência
para se pensar a forma de conduzir o processo de reediﬁcação, buscando um equilíbrio entre a utilização mais
intensa do lote e a preservação da memória do lugar.

8 - Rua Guaianases, Campos Elíseos (2000)
8. Aspectos da ambientação urbana: escala da arquitetura
residencial e arborização ajudam a preservar a identidade
do lugar. Há necessidade de pequenas intervenções corretivas nos espaços públicos para completar o processo de
revitalização.

ILUSTR. 7.3

6 - Edifícios da Cia. Porto Seguro, Campos Elíseos (2000)

ESTAÇÃO JÚLIO PRESTES/
CAMPOS ELÍSEOS
DEGRADAÇÃO E POTENCIALIDADES
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9. Reciclagem da antiga Fábrica da Alpargatas, pela Universidade Anhembi-Morumbi, próximo do Memorial do Imigrante:
exemplo de sintonia entre a ação preservacionista do Estado
e da iniciativa privada. Novas destinações e intervenções que
preservam a identidade da paisagem industrial produzida
entre 1900 e 1940.

9 - Brás (2000)
10. Área junto à várzea do rio Tamanduateí, na Mooca,
próximo da Av. do Estado: ao lado da Fábrica da Antártica
onde estão sendo erguidos novos edifícios de apartamentos,
há uma implantação pouco criteriosa, com justaposição entre
duas tipologias antagônicas, denotando a ação antecipada do
incorporador imobiliário, sem que haja um plano que coordene
e oriente a nova paisagem a ser construída. A ausência da
atuação do poder público revela o déﬁcit de práticas urbanísticas necessárias.

10 - Moóca (2001)
11. Situação semelhante ao que já acontece no Cambuci:
reediﬁcação através de edifícios de apartamentos junto à ediﬁcação industrial, não inventariada pelo patrimônio histórico.
Esta situação exigiria uma proposta de desenho urbano,
por parte do poder público, a ser acordada com a iniciativa
privada.

ILUSTR. 7.4

11 - Cambuci (2001)
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14 - Liberdade em dia de festa (2001)
12 - Catedral da Sé (2001)

14. Rua Galvão Bueno, no Bairro da Liberdade, em dia de festa da
colônia oriental, revelando a vitalidade e a potencialidade que algumas áreas urbanas centrais possuem, quando preservadas a sua
identidade cultural. É evidente o pontencial para o desenvolvimento
de um turismo urbano que dê sustentabilidade à continuidade do
processo de requaliﬁcação.

12. Vista da cúpula da Catedral, a partir do início da
rua da Glória. Aspecto visual que valoriza e reforça a
identidade do lugar.

13. Alguns edifícios na praça João Mendes estão com
suas fachadas restauradas, contribuindo para criar
uma moldura para a Catedral da Sé e para os espaços
urbanos adjacentes. As ediﬁcações comuns também
participam para a qualidade da ambientação urbana.

13 - Praça João Mendes e Catedral da Sé e (2001)

ILUSTR. 7.5
SÉ - LIBERDADE:
PERCEPÇÃO DE UMA QUALIDADE
AMBIENTAL URBANA A SER VALORIZADA
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PRAÇA DA SÉ E ENTORNO
Lotes não ediﬁcados
Conservação de piso
Mobiliário e Bancas de jornais
Aspectos que contribuem negativamente para a conﬁguração
da ambientação urbana, denotando a ausência de zelo e de
atuação responsável da municipalidade.
Praça da Sé: Marco Zero, piso de granito sem conservação

Piso de mosaico português
sem conservação

Face da Praça não recomposta, ”fachada banguela”, lote vago
desde os anos 70.

ILUSTR. 7.6
MAPEAMENTO MICROAMBIENTAL
PAISAGEM URBANA E
DEGRADAÇÃO AMBIENTAL (2003)
Observações da paisagem urbana, destacando
alguns aspectos do atual estágio de
degradação das áreas centrais.

296

Excesso de Bancas de jornais, falta de critério no posicionamento e nos padrões. (Fotos do autor, 2003)
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PRAÇAS DA SÉ E JOÃO MENDES
Objetos e mobilários estranhos
Abrigo de ônibus dos anos 50
Excesso de Elementos Agregados

Banca despadronizada e aleatória.

Abrigo de ônibus (anos 50) descaracterizado pelo
excesso de quiosques.

Aspectos que revelam a cultura da permissividade e da falta
de rigor e de padrões urbanos deﬁnidos. Aresponsabilidade se
dilui entre vários órgãos e o resultado revela o baixo padrão de
gestão do espaço público.

ILUSTR. 7.6 A
Igreja de São Gonçalo, ao lado do abrigo de ônibus na Praça João Mendes.
(fotos do autor, 2003)

MAPEAMENTO MICROAMBIENTAL
PAISAGEM URBANA E
DEGRADAÇÃO AMBIENTAL (2003)
Observações da paisagem urbana, destacando
alguns aspectos do atual estágio de
degradação das áreas centrais.
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BRÁS E SANTA IFIGÊNIA
Avenida Rangel Pestana (radial) e
Rua Mauá e Av. Duque de Caxias
(perímetro central)
Falta de controle da publicidade
Edifícios que são “ruídos visuais”
Falta de cuidado, das fachadas aos
canteiros
Guias rebaixadas: várias administrações,
várias tentativas.

Avenida Rangel Pestana, no Brás.

Rua Mauá, na Santa Iﬁgênia.

Avenida Duque de Caxias, canteiros

Tentativa de se fazer uma guia rebaixada,
junto à Estação Júlio Prestes

As atuações pontuais em monumentos arquitetônicos,
como os da área da Luz-Santa Iﬁgênia, necessitam
de um plano urbanístico de reabilitação e renovação
urbana cautelosa, de caráter extensivo. É preciso estabelecer critérios para recuperar e valorizar a estética
urbana, que vai do desenho da paisagem à normatização de reabilitação e conservação do espaço público.

anti-pedestre, padrão inadequado e falta de conservação.
(2003)

ILUSTR. 7.7
MAPEAMENTO MICROAMBIENTAL
PAISAGEM URBANA E
DEGRADAÇÃO AMBIENTAL (2003)
Observações da paisagem urbana, destacando
alguns aspectos do atual estágio de
degradação das áreas centrais.
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7.2. Unidade Básica de Planejamento e Gestão (UBPG)
Com base nas observações de campo, mapeamento macro e microambiental, no
acompanhamento da elaboração dos Planos Regionais Estratégicos (PREs) das Subprefeituras
da Sé e do Ipiranga, em 2002-03 e, também, com base nas formulações dos estudos e
planos anteriores – Sagmacs -1958, Anteprojeto de Plano Diretor -1961, PUB-1968 e PDDI1971 –, constatamos a existência de um vazio organizacional, ou seja, a necessidade de se
estabelecer uma divisão territorial através de uma unidade que possa servir de base para os
estudos, planos e projetos que vá da escala local até a metropolitana.
E, por estarmos convencidos que essa organização territorial e administrativa é fundamental
para a viabilização de uma prática urbanística mais consistente, para viabilizar a implantação
gradativa de uma gestão descentralizada (Subprefeitura e Conselho de Representantes) e a
construção de uma base de informação comum e compartilhada entre as diversas instâncias
de governo, é que apresentamos a proposta de organização territorial a partir de uma Unidade
Básica de Planejamento e Gestão (UBPG).
O objetivo principal é a subdivisão dos Distritos em parcelas menores do território, visando
a uniformizar e precisar melhor as bases de dados territorializados para o planejamento
e a gestão urbana. Estas Unidades servirão de base comum para os diversos tipos de
planejamento: local, municipal e metropolitano.
Estas UBPGs, também visam a explicitar a identidade de cada segmento territorial urbano, a
partir de suas características históricas, culturais, sociais, econômicas, espaciais e ambientais.
E deverão ser atualizadas a cada Censo realizado pelo IBGE, ou seja, a cada 10 anos, ou a
cada 5 anos, através de projeções e veriﬁcação de campo.
Propõe-se para a sua implantação a formação de um comitê, para delimitação desses
perímetros básicos, com a participação de técnicos da Emplasa, Sempla, IBGE, Secretaria
dos Transportes Metropolitanos e Fundação Seade. Este comitê deverá elaborar essa
subdivisão, tendo como ponto de partida a divisão político-administrativa, ou seja, os
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perímetros distritais, para a delimitação de setores urbanos especíﬁcos. Em seguida, será
necessária a compatibilização dessas bases territoriais menores com os dados dos vários
sistemas já existentes, tais como: microzonas censitárias do IBGE, as zonas O/D Metrô, e as
bases de informações da Sempla. Haverá, também, que se compatibilizar estas bases com
a representação política, em especial, o Conselho de Representantes das Subprefeituras.
Assim, se poderá ter uma base de informação mais rigorosa e avançar no processo de
institucionalização de canais de participação-ﬁscalização popular, possibilitando, ao mesmo
tempo, mais consistência técnica ao processo de gestão.
Essa organização territorial partiria da unidade básica para compor as diferentes unidades
administrativas (vide ILUSTR. 7.8):
Setor urbano ou Unidade Básica de Planejamento e Gestão - UBPG
Distrito
Sub-região municipal
Subprefeitura
Município
Sub-região metropolitana
(Cidade metropolitana)
Região Metropolitana
(Macrometrópole)
A criação de uma base comum de informação é importante para o fortalecimento da
institucionalização do processo de planejamento urbano e para garantir uma base de dados
mais precisa e conﬁável que retrate cada parcela especíﬁca do território. Observa-se que a
organização dos dados por distrito, como se encontra hoje, apresenta como resultado médias
estatísticas que não retratam as realidades particulares de cada parcela menor, uma vez que
um mesmo distrito apresenta realidades bastante heterogêneas. Por ocasião da elaboração no
novo plano diretor de São Paulo, o PDE-2002, que se desdobrou em 31 planos regionais das
Subprefeituras, os PREs-2004, percebeu-se a grande heterogeneidade do tecido urbano de
cada distrito e a diﬁculdade de se estabelecer parâmetros mais precisos para o diagnóstico e
para a priorização de futuras ações.
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O quadro atual das delimitações da área central
Por outro lado, observamos, nos últimos anos, a criação de perímetros variados para a elaboração
de programas ou legislações especiais para a região central de São Paulo que não apresentam
um mesmo denominador comum, diﬁcultando a racionalidade e a objetividade da organização e
interpretação dos dados. A exemplo do perímetro estabelecido para atuação do Pro-Centro, criado
em 1993, que incluía os distritos Sé e República e avançava na direção do Bairro da Liberdade,
enquanto a Operação Urbana Centro, legislação especial promulgada em 1997, abrangia
os distritos Sé e República e ao invés da Liberdade, incluía parte signiﬁcativa do Brás. Mais
recentemente, quando da elaboração do novo Plano Diretor Estratégico – 2002, excluiu-se os
Distritos do Brás e Pari da Região Central da Cidade, que, oﬁcialmente, passou de dez para oito
distritos, sem a publicação de qualquer documento técnico que justiﬁcasse tal medida.
Esta situação, delineada desde os anos 80, revela o quadro de desregulamentação e
abandono do planejamento urbano, e, também, do chamado sucateamento da máquina
pública, que tem como pano de fundo a prevalência do modelo de gestão neoliberal, que
prega a menor interferência possível do setor público ou máxima desregulamentação possível.
Agora, já no início do século XXI, apesar do desgaste desse tipo de política e da retomada
da perspectiva de recuperação da capacidade de atuação do poder público, ainda estamos
presenciando as conseqüências do enfraquecimento da capacidade gerencial dos gestores
públicos. Dentro deste quadro, torna-se fundamental a recuperação desta capacidade, a partir
da organização das bases de informação, num momento de atualização dos instrumentos de
planejamento – com a elaboração do novo plano diretor, revisão do zoneamento, implantação
das subprefeituras e dos conselhos de representantes.
Para exempliﬁcar as idéias aqui expostas, propomos a retomada da delimitação anterior da
Região Central, jurisdição da atual Subprefeitura da Sé, nos seus 10 distritos (Ilustr. 7.10
– Área Central: centro expandido e ordenamento administrativo) e, em seguida, estabelecemos
uma divisão preliminar de cada distrito em sub-áreas, ou seja, em UBPGs (Ilustr. 7.11 – Área
Central Subprefeitura da Sé), caracterizando-se como unidades territoriais para ordenação dos
projetos urbanos e coordenação dos programas e projetos setoriais em andamento.
7. PROPOSIÇÕES E RECOMENDAÇÕES PARA PLANOS E PROJETOS URBANOS

301

LEGENDA
Sub-região da RMSP
N, NE,L,SE,SO,O - 38 municipios
1,2,3,4,5,6,7e 8 - S.Paulo
Limites municipais (39 un.)
Município de São Paulo
Regiões Administrativas e Conselhos
de Representantes Regionais
(8 unidades)
Sede Adm. Antigas Centralidades/
Novas Centralidades
Rios Tietê, Pinheiros e Tamanduateí
Área urbana da Cidade Metropolit.
Municípios não-conurbados

Municípios da RMSP (38 unidades):
N - NORTE - Mariporã, Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato e Cajamar
NE - NORDESTE - Guarulhos, Arujá e Santa Isabel
L - LESTE - Ferraz de Vasconcelos, Poá, Suzano, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes,
Guararema, Biritiba-Mirim e Salesópolis
SE - SUDESTE - São Caetano, Santo André, São Bernardo do C., Diadema, Mauá,
Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra
S0 - SUDOESTE - Taboão da Serra, Embu, Itapecerica da Serra, Embu-Guaçu S.
Lourenço da Serra e Juquitiba
O - OESTE - Osasco, Barueri, Santana do Parnaíba, Pirapora de B. Jesus, Carapicuiba,
Jandira, Itapevi, Várzea Grande Paulista e Cotia
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RMSP - REGIÃO METROPOLITANA DE S. PAULO
SUB-REGIÕES ADMINISTRATIVAS PROPOSTAS:

N

Município de São Paulo/ RAs propostas:
1 - Centro
2 - Santana - Norte 1
s/ escala
3 - Moóca - Leste 1
4 - Penha - Leste 2
5 - V. Mariana - Sudeste
6 - Santo Amaro - Sul
ILUSTR. 7.8
7 - Pinheiros - Sudoeste
RMSP E MUN. DE SÃO PAULO
8 - Lapa - Noroeste
REGIÕES ADMINISTRATIVAS
Proposta de organização político-administativa para
PROPOSTA
estruturação do Sistema de Planejamento Urbano Metropolitano
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MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/ RMSP
CIDADE METROPOLITANA

ILUSTR. 7.9
SUBPREFEITURAS E
REGIÕES ADMINISTRATIVAS
PROPOSTAS

Subdivisão proposta em estudo
da SEMPLA, em 2000.

ESTRATÉGIA: Organização das Subprefeituras (AR
- Administrações Regionais, até 2002) em 8 Regiões

N

s/ escala

ESTRATÉGIA PARA IMPLEMENTAÇÃO
DAS SUBPREFEITURAS/ ORGANIZADAS
POR REGIÕES ADMINISTRATIVAS (RAs)

Administrativas (RA)
RECOMENDAÇÕES:
1. Implementação gradativa das Subprefeituras e dos Conselhos de Representantes;
2. Implantar Sedes Próprias das 8 RA(s), em espaços simbólicos e representativos da cidade (preferência para antigas
centralidades);
3. Combinar implantação das Subprefeituras com a requaliﬁcação das antigas centralidades e/ou criando-se novas
centralidades;
4. Os Conselhos de Representantes juntos às Subprefeituras devem fornecer representantes para o Conselho de
Coordenação das RAs;
5. O Cargo de Coordenador deve ser político escolhido pelo Prefeito, enquanto o cargo de Subprefeito deveria ser
eminentemente técnico, ou seja, escolhido entre proﬁssionais de carreira (objetiva-se reduzir o excessivo número de
“cargos de conﬁança” e proﬁssionalizar a gestão).

1
2
3
4
5
6
7
8

CENTRO
SANTANA (NORTE)
MOÓCA (LESTE 1)
PENHA/ ARICANDUVA (LESTE 2)
V. MARIANA (SUDESTE)
SANTO AMARO (SUL)
PINHEIROS (SUDOESTE)
LAPA /PIRITUBA (NOROESTE)

Agrupar as atuais 31 Subprefeituras (2003)
em 8 Coordenações Regionais, para fortalecimento
das antigas centralidades como locais simbólicos e da
representação política e cultural.
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2 SANTANA
9 LAPA

CENTRO 1
3 MOOCA

ILUSTR. 7.10
ÁREA CENTRAL:
CENTRO EXPANDIDO E O
ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO
PROPOSTA

PINHEIROS 8

LEGENDA
6 VILA
MARIANA

PERÍMETRO DAS SUBPREFEITURAS
LIMITES DOS DISTRITOS CENTRAIS
CENTROS HISTÓRICOS/ SEDE DAS
REGIÕES ADMINISTRATIVAS (RAs)

7 STO AMARO

8 REGIÕES ADMINISTRATIVAS (RAs)
(coordenação de Subprefeituras)
PARQUES

N

s/ escala
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PROPOSTA METODOLÓGICA PARA
IMPLANTAÇÃO GRADATIVA DAS SUBPREFEITURAS E DAS UNIDADES BÁSICAS DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO POR DISTRITO (UBPGs):
1. Sedes Próprias das RAs e fortalecimento dos
espaços cívicos e simbólicos;
2. Estruturação dos Conselhos de Representantes,
em 4 níveis: UBPGs, Distrito, Subprefeitura e RAs.
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PROPOSTA METODOLÓGICA

ILUSTR. 7.11
ÁREA CENTRAL/ SUBPREF. DA SÉ
UBPG - UNIDADE BÁSICA DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO/
HABITABILIDADE DAS UBPGs

LEGENDA

N

s/ escala

LIMITES DOS DISTRITOS CENTRAIS
CENTRO HISTÓRICO CH/SÉ E CH/RE
ÁREAS DE INTERVENÇÃO URBANA
PREVISTAS NO PDE - 2002-12
AIU - 1,2,3 E 4
UNIDADES BÁSICAS DE PLANEJAM. E
GESTÃO POR DISTRITO (UBPGs)
PRAÇAS E PARQUES
EQUIPAMENTOS INSTITUCIONAIS
EQUIPAMENTOS PRIVADOS
EQUIPAMENTOS CULTURAIS
HABITABILIDADE ATUAL/ UBPG
Ótimo
Bom

Regular
Precário
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7.3 Um Plano Urbanístico Estratégico para a Área Central
Além da necessidade urgente de se recompor o quadro institucional do sistema de
planejamento e gestão urbana da cidade metropolitana de São Paulo – da qual o município
é apenas um recorte – , com a montagem de uma base de dados sócioeconômico e
urbano-ambiental de cada segmento territorial básico (UBPGs) que compõem cada distrito,
consideramos igualmente fundamental a montagem de um Plano Urbanístico Estratégico que
articule os grandes Projetos Urbanos indutores de transformações, com o objetivo de estruturar
e direcionar os rumos do processo de requaliﬁcação urbana no longo prazo.
Deve-se levar em consideração que o processo de requaliﬁcação urbana em São Paulo, entre
1970 e 2000, vem sendo caracterizado por um conjunto de intervenções difusas e pontuais
desarticuladas, ou seja, sem um plano urbanístico de longo prazo e, por outro lado, a existência
do processo de atualização dos instrumentos de planejamento urbano, desencadeado a partir
de 2000. Apesar do quadro confuso e incompleto, foram produzidos dois novos instrumentos
básicos que são o PDE-2002 e os PREs-2004, que, ainda, dependem de revisões e ajustes
estruturais. A criação da Entidade Metropolitana e a elaboração de um plano metropolitano de
desenvolvimento urbano deverão fazer parte de uma revisão sistêmica no planejamento, o que
será decisivo para o realinhamento dos planos e projetos metropolitanos e municipais, gerais e
setoriais, estabelecendo claramente o que cabe a cada esfera governamental e quais serão as
atuações integradas.
Propomos, em caráter preliminar, a montagem de um plano estratégico para a região central,
com o objetivo de ordenar as atuações públicas de âmbito metropolitano, municipal e local.
Visualizamos a necessidade de três projetos urbanos estratégicos, que deverão compor esse
plano, a partir das análises realizadas nos capítulos anteriores, ou seja:
a) exame dos planos e projetos urbanos elaborados e, na maioria das vezes, não
implementados, nos anos 70, 80 e 90;
b) planos gerais e setoriais examinados no capítulo 4; e
c) a análise dos novos instrumentos previstos nos PDE-2002 e PREs-2004.
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Esses três projetos urbanos estratégicos deverão se constituir numa espécie de espinha dorsal
do Plano Estratégico que visa à aceleração do processo de requaliﬁcação da região central
e deverá se articular com as Operações Urbanas Consorciadas (OUCs), seja as antigas em
processo de revisão (Operação Urbana Centro e Operação Urbana Água Branca) e as novas
em fase de deﬁnição (Operações Urbanas Diagonal Sul e Norte).
As Operações Urbanas deverão passar por uma revisão mais profunda de caráter conceitual
(vide cap. 5, item 5.3) e se integrar a um plano metropolitano geral na forma de zona de
planejamento especial (ZPE) que comportariam as chamadas Áreas de Intervenção Urbana
(AIUs), como áreas de intervenção subordinadas a um plano urbanístico que articule os
diversos projetos e programas setoriais e especíﬁcos em andamento na região central da
cidade, além dos projetos urbanos considerados estratégicos ou não.1
Os projetos urbanos, que denominaremos como Ensaios Projetuais 1, 2 e 3, serão
considerados estratégicos por sua importância como articuladores de um conjunto de ações
sincronizadas e coordenadas nas diversas esferas governamentais. E terão um efeito
demonstrativo para elucidar aquilo que consideramos “projetos ausentes” ou representação
de uma ausência de prática urbanística que tem sido percebida, desde o começo dos anos
70, e que são indispensáveis ao processo de (re) estruturação e (re)qualiﬁcação dos espaços
urbanos centrais. Ou podemos aﬁrmar que a não-implementação de projetos urbanos
estratégicos ou estruturadores, de longa maturação e de longuíssimo prazo de implantação,
representa um fator a mais para a degradação ambiental que se tem pretendido reverter ao
longo das últimas décadas.
Esses ensaios projetuais cumprem o papel de reﬂexão, que envolve a busca de meios
institucionalizados de gestão urbana, apropriados para o enfrentamento sistêmico das
questões mais amplas do processo de requaliﬁcação da região central e dos eixos ferroviários,
historicamente associados às áreas de ocupação industrial e aos antigos bairros operários, que
tiveram relevante papel na formação da metrópole industrial, na primeira metade do século XX,
portanto, territórios que merecem cuidados especiais, no processo de renovação urbana.

1. Os denominados PEIUs – Projetos Estratégicos de
Intervenção Urbana deverão ser revistos em 2006,
sendo que muitos desses projetos podem não ser
considerados estratégicos ou prioritários.
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Do ponto de vista conceitual, nos referenciamos nas experiências internacionais, que foram
de certa forma sintetizadas e assimiladas pelas intervenções urbanas realizadas na cidade de
Barcelona, entre 1980 e 2000. Da qual, certamente, Borja e Castells (1997) extraíram um rico
material para reﬂexão e formulação de teorias sobre a atuação urbanística através de projetos
urbanos em diferentes escalas. Da nossa abordagem analítica sobre os planos e projetos
urbanos que incidiram sobre São Paulo, especialmente de 1965 para cá, e com destaque para
os planos de transportes de âmbito metropolitanos (PITU-2000-20, PDDT-2000-20) e os planos
municipais PDE-2002 e PREs-Sé e Mooca -2004, observamos os rumos, diretrizes e projetos
especíﬁcos, em andamento.
Consideramos, ainda, altamente relevante a priorização das antigas centralidades históricas
como locais a serem valorizados ambiental e simbolicamente, como locais que deveriam
sediar equipamentos culturais e as sedes de Subprefeituras e do Conselho de Representantes.
Portanto, estas áreas deveriam receber um tratamento equivalente ao do Centro e Região
Central da Cidade, vide ILUSTR. 7.12 – Áreas Centrais: Potencialidades e Requaliﬁcação
Urbana, o qual representa graﬁcamente essas localidades como altamente estratégicas pela
sua acessibilidade metropolitana e pelo signiﬁcado histórico.
Na prancha ILUSTR. 7.13 - Área Central: Potencialidades e Requaliﬁcação, realizamos a
subdivisão da Região Central em UBPGs e identiﬁcamos as áreas mais signiﬁcativas enquanto
potencialidades para as futuras intervenções – a existência de pólos comerciais, organização
comunitária (festas populares), boa condição para implementação habitacional, áreas e eixos
de requaliﬁcação associados aos transportes públicos e áreas privadas e públicas estratégicas.
Em seguida, identiﬁcamos três áreas que consideramos prioritárias para Projetos Urbanos
indutores do processo de requaliﬁcação urbana, conforme discriminamos na prancha ILUSTR.
7.14 - Área Central: Projetos Urbanos Estratégicos.
Esses três projetos urbanos estratégicos, preliminarmente tratados como ensaio projetual,
devem dialogar necessariamente com os planos e projetos em execução ou sinalizados na
esfera metropolitana (governo estadual) e municipal.
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ILUSTR. 7.12
ANTIGAS CENTRALIDADES
POTENCIALIDADES
E REQUALIFICAÇÃO URBANA
LEGENDA
ANTIGAS CENTRALIDADES +
NÓ DE TRANSPORTES PUBLICOS
NÓS METROPOLITANOS
NÓS METROPOLITANOS
EM FORMAÇÃO
LINHAS E ESTAÇÕES DA CPTM
LINHAS E ESTAÇÕES DO METRÔ
LINHAS E EST. PROJETADAS
OPERAÇÕES URBANAS EXISTENTES
E PROPOSTAS (vide PDE-2002)

N

s/ escala
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ILUSTR. 7.13
ÁREA CENTRAL/
POTENCIALIDADES E REQUALIFICAÇÃO /
DIRETRIZES
LEGENDA
RUAS COMERCIAIS ESPECILIZ. N -1
RUAS COMERCIAIS N - 2
PÓLOS COMERCIAIS 1, 2, 3 (Têxteis)
e 4 (Elétrico-eletrônico)
FESTAS COMUNITÁRIAS
POTENCIAL HABITACIONAL
(Planos de Bairros/ habitabilidade)
ALTO
MÉDIO
BAIXO
ESTAÇÕES da CPTM e do METRÔ
LINHA 4 DO METRÔ

N

UNIDADES BÁSICAS DE PLANEJAM. E
GESTÃO POR DISTRITO (UBPGs)
ÁREAS E EIXOS DE REQUALIFICAÇÃO
(Áreas de domínio público)

s/ escala
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ÁREAS PRIVADAS OU PÚBLICAS
ESTRATÉGICAS
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ILUSTR. 7.14
ÁREA CENTRAL/
PROJETOS URBANOS
ESTRATÉGICOS

1

2

LEGENDA

1

SANTA IFIGÊNIA / LUZ
PROGRAMA E PLANO URBANÍSTICO
DE REQUALIFICAÇÃO URBANA
Tipo: Extensivo / Quadra-Quadra
Articulação: Transporte/ Linha 4 e Integração centro;
Projetos Culturais da Luz

2

PRAÇA DA BANDEIRA E ENTORNO
PROJETO URBANO INDUTOR DE REQUALIFICAÇÃO
Tipo: Pontual e Indutor (Físico e Político-administr.)
Artriculação: Linha 5 e Recuperação de
Áreas Residuais

3

PARQUE D. PEDRO II/ BRÁS
PROGRAMA E PLANO URBANÍSTÍCO DE REQUALIFICAÇÃO URBANA
Tipo: Estruturador a partir das Áreas e Espaços Públicos, prioritariamente.
Articulação: Linhas e Estações Metroferroviárias e Recuperação e reestruturação dos Espaços Públicos.

3

N

s/ escala

7. PROPOSIÇÕES E RECOMENDAÇÕES PARA PLANOS E PROJETOS URBANOS
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